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órgão Oficial das Comissões 

de Fomento e Turf do 

Jockey Club de São Paulo 

Aperfeiçoamento   
Redator Responsável: 

ANTERO DE CASTRO 

O aperfeiçoamento do calendário das principais provas 
do Hipódromo Paulistano constitui a natural preocupação do 
"handicapper". 	Nos últimos tempos, notadamente no derra- 

NA CAPA deiro lustro, foi que esta preocupação, acentuada e dinarni- 

Em 	um 	dos 	piquõtes 	do 	Fãsto zada, deu notáveis resultados. 
Agropecuário de 	Campinas; 	sigu. O surto progressista do turf, esplêndido em São Paulo 
mas 	potrancas 	francesas, 	cuja 

corno em nenhuma outra parte, trouxe modiucacoes 	popula- 
importaçao foi uma 	das 	medidas 

mais 	aplaudida 	da Comissão 	de rizcu cada vez mais o esporte, deu-lhe contornos mais sensa- 
Fomento, 	brincam 	como 	crian- cionais, enfim, aperfeiçoou aquilo que as regras tradicionais 
ças 	que são. e 	antiquíssimas 	já 	haviam 	tornado 	sólido. 	É 	natural 	que 

todos os setores do turf sentissem 	a 	mesma influência de 
progresso 	e, 	nesse particular, 	o 	trabalho 	do 	"handicapper 

em absoluto constituiu exceção. 	E não poderia ser de outra 
forma, já que o progresso desigual dos diferentes setores tur- 
físticos, só poderia trazer a distorção do próprio avanço, por 
suas 	naturais 	irregularidades. 	Mas 	o 	que 	tem 	havido, 	fe- 
lizmente, é o desenvolvimento harmônico das partes, o que 
equivale a dizer: a constante melhoria do todo. 

A ação do "handicapper" é de vital importância. 	Tra- 
balho essencialmente técnico, exige estudo constante, atuali- 
zação em relação às 	atividades do 	esporte 	hípico 	mundial, 
clarividência 	e 	dedicação. 	Ora, 	o 	turf 	paulistano 	alcançou 
um tal estágio evolutivo, que é êle hoje um dos melhores 

do mundo. 	Diante disso, seu Calendário de Clássicos, Gran- 

des Prêmios e Provas de Animação passou a exigir ininter- 
rupto aperfeiçoamento. 

O calendário que está em vigor nesta temporada alcan- 
çou sôbre o anterior flagrante superioridade dos pontos de 

de vista técnico, prático e lógico. 	Apresenta número menor 
ANO 5 de grandes prêmios, o que significa sua valorização; dá real- 

JANEIRO ce aos clássicos, porque melhor os define e, finalmente, torna 
mais ricas as provas de animação. 	Todo êste conjunto é tão 

FEVEREIRO  E valioso quanto prático. 	Valioso por sua opulência se encarado 
pelo ângulo do 	valor financeiro; 	prático 	pelo 	entrosamento 

MARCO 
dado às diferentes unidades, o que possibilitou a harmonia 

DE 1965 cronológica das provas mantidas e das que foram instituídas. 



Ao reaparecer, Quertile mostrou 

haver 	forma  evoluído de 	notave 

A nova temporada foi aberta com a disputa 
do Grande Prêmio Presidente do Jockey Club, 
que assinalou o confronto de fôrças entre alguns 
dos mais destacados valores de três anos e ele-
mentos de realce da turma imediatamente mais 
velha. Foi uma prova brilhante, tècnicamente 
excelente ainda que o desejável prevalecimento 
dos mais novos não tivesse ocorrido. 

O percurso 

Houve pequeno atraso para Biazon na parti-
da. Os demais saíram agrupados, tendo Di-
tongo forçado de forma a assumir a ponta e, 
200 metros depois, mantendo um ritmo forte, 
livrar dois corpos sôbre Rethurkan, que era se-
guido de Ocidental, Quertile, Javon e Zaluar. 
Até os 800 metros finais não houve maiores al-
terações, tendo os seis primeiros colocados mais 
se agrupado, com Biazon sempre em último. Na 
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Quertile retorna, com Luiz Rigoni no dorso, após a fácil 
vitória no Grande Prêmio Presidente do Jockey Club. 

entrada da reta, Rethuckan forçou sõbre Diton-
go e logo a seguir o dominou; todavia Quertile, 
com ação avassaladora, passou por Rethurkan 
sem resistência e, a partir dos últimos 400 me-
tros aumentou sua vantagem, para ganhar fácil-
mente. Houve luta pelo segundo lugar, cujo 
põsto coube a Lancil que, nos últimos 300 me-
tros passou por Rethurkan e Ditongo; êstes dois 
últimos tanto afrouxaram que foram também ba-
tidos por Zaluar e Quaribi. 

Resumo técnico 

Grande Prêmio Presidente do Jockey Club 
(Comparação) - Para cavalos nacionais de 3 
e 4 anos 1.609 metros (grama) Prêmios: 
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Nosduzentos metros, Ditongo ainda assumia a ponta,li -  
vrando dois corpos sôbre Itethiirkaii, acossado por Ocidental. 

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 cria-
dores, 

1° 	Quertile (masc., cast., 4 anos, de São Paulo. por 
,John Araby e Bui't ile, do Si. Dante Marchioni 
Luiz Rigoni, 59 quilos. 

2.0 	Lancil (masc., alazão, 3 anos. de São Paulo, por 
Ad ii e Aguila, dos Haras .Jahú e Rio das Pedras), 
Joaquim G. Silva. 55 quilos. 

3° -- Zaluar )masc.. cast.. 3 anos. de São Paulo, por 
Ebco e Sumatra, do Sr. Thcotõnio Piza de Lava). 
Juan Marchant. 55 quilos. 

4•0 -- Quaribi )rnasc., cast.. 3 anos, de São Paulo, p01' 
Ogan e Jiracaia, do Fiaras Anhanguera, Júlio 
Santos, 55 quilos. 

5,0 	Biazon ) masc., cast., 4 anos, de São Paulo, por 
Astrólogo e Glória, do Stud Telma), Fidélis So-
breiro, 59 quilos. 

6. °  - Ditongo ) masc., cast., 4 anos, de São Paulo. por 
Fort Napoléon e Queen Eec', do Stud Beatriz), 
José Osimo Silva Filho, 59 quilos. 

Cento e cinquenta metros antes do disco, Quertile, tendo 
passado por Ditongo e Rethurkan, ampliou sua vantagem. 
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7. 	Rei hcnkan imasc., alazão. 3 anos, de São Paulo. 
por John Araby e Turkhan Lass, cio Sr. Antonio 
SaIlum, João M. Arnoiim, 55 quilos. 

	

8.0 	Nai'cel mase.. cast., 4 anos, de São Paulo, p01' 

Morumljj e Escarcela, do Si'. Paulo José da Cos-
ia), João Carlínclo. 59 quilos. 

	

9,0 	Javon (mase., cast., 4 anos, de São Paulo, por 
Clarão e Meril, do Stud Bete 	Aleksian Ai'tin, 
59 quilos. 

	

10.0 	Ocidental lmasc., alazão, 4 anos, de São Paulo, 
pci Guayaquil e Pandori'a, do Si. Adolpho Pc-
lizaro), Augusto Cavalcanti, 59 quilos. 

11.0 - Panamá masc., cast., 4 anos, de São Paulo, p0]' 

Mcrumbi e Loire, do Haras Anhanguera 1, João 
Roldão, Si) quilos. 

Não correu Up and Doing. Tempo, 101" e 
1/10 (grama pesada). Diferenças, 4 corpos e 1 
corpo e meio. Criador, Dante Mai'chioni. Trei-
nador, Manoel Branco. 

A vencedora 

Após uma campanha inicial comum em Ci-
dade Jardim, Quertile passou a atuar na Gávea, 

Na altura das pedras, Quertile tem a vitória assegurada. 
Lancil, em forte atropelada, conseguiu o segundo põsto. 

onde encontrou o caminho de uma progressiva 
e notável evolução técnica, tanto que alcançou 
ali a esfera clássica. Ao ser trazida de volta ao 
Hipódromo Paulistano marcou o acontecimento 
com uma magnífica vitória no Grande Prémio 
aqui focalizado. 

Em São Paulo, Quei'tile correu onze vêzes, 
tendo levantado quatro provas, uma delas clás-
sica, bem como obtido um terceiro lugar e um 
segundo, sendo seus prêmios de Cr$ 6.470.000, 
dos quais apenas Cr$ 220.000 de colocações. 

No Hipódromo da Gávea, o filho de John 
Araby, em dez apresentações, venceu cinco pá-
recs e obteve um segundo e dois terceiros luga-
res, sendo seus prêmios de Cr$ .700.000 de pri-
meiros lugares e Cr$ 1.120.000 de colocações, o 
que dá o total de Cr$ 6.820.000. 

Duas provas clássicas venceu Quertile no 
Rio: Grandes Prêmios José Carlos de Figuei-
redo e Almirante Marquês de Tamandaré. Por 
outro lado, foi o segundo no Grande Prêmio Sal-
gado Filho e o terceiro no Grande Prêmio Dezes-
seis de Julho e no Prêmio Cândido Egydio de 
Souza Aranha. 

Desta forma, englobando-se os dados refe-
rentes aos hipódromos de São Paulo e do Rio, 



têm-se os seguintes dados: em vinte e uma atua-
ções Quertile levantou nove páreos, bem como 
obteve um segundo, três terceiros e um quarto 
lugares, com prêmios de Cr$ 11.950.000 referen-
tes às vitórias e Cr$ 1.340.000 alusivos às colo-
cações. O total geral dos prêmios é de Cr$. 
13.290.000. 

Quertile é filho de animais nacionais: o ca-
valo John Araby, autêntica revelação entre os 
novos rcprodutcres, tendo dado, entre outros, Re-
thurkan, um dos elementos principais de sua ge-
ração; e da égua Burtile, que tem um excelente 
"turf record" no haras, sendo um dos seus filhos 
o "crack" Ortile, ganhador do Grande Prêmio 

Brasil por desclassificação de Montecristo. O 
citado "turf record' é o seguinte: 

1957 	Nurtile, fein., cast. CSC., por Stiong i'th'aim. 

1958 	Ortile, misc., cast.. por Orbaneja. 

1959 	Sem noticia. 

1960 - Queitilc, fl1OSC., cast., por John Arah\ 

] 961 	Riirl ile, fiem., cast., por Jazarie. 

1962 	Soit ile, ninc., alazão. r;or Johnny Fleed. 

1963 -- Tirtile, mase., cast., por Major's Di]ernma. 

1964 	Coberta por Major's Dilcmrna. 

Que I'II II' (FULO O disco ('01)1 Vil III agelIl (II' vários ('0110)5. 
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Primeiro clássico da temporada 

assinalou bela vitória de Julè**>da 
O primeiro dos clássicos da temporada de 

1965, destinado às éguas de qualquer país, de três 
ou mais anos, denominado "25 de Janeiro", teve 
um transcurso dos mais brilhantes. A prova foi 
inteiramente dominada pelos produtos nacionais, 
já que a única égua estrangeira inscrita, Brágia, 
pouca coisa produziu. 

O percurso 

Partida rápida e boa. Quem primeiro des-
pontou foi Lurfaia, seguida de Jidra, Eloquência, 

Após,  a magnífica vittíria no Iriniro tios clássicos tlêste 
ano, o «25 de Janeiro». Juk'cia retorna à repesagem. 
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Lembélia, Julêda e as demais, correndo Royal 
Flower na última colocação. A prova sofreu 
poucas alterações até a segunda metade da reta 
oposta, oportunidade em que Julêda passou a 
disputar com Jidra a segunda colocação, ambas 
seguidas de Eloquência e Brágia. Sempre com 
Lurfaia liderando o lote, as competidoras alcan-
çaram o final da curva e também a reta; neste 
ponto Julêda, livrando-se de Jidra, assediou Lur-
faia, que por ela foi logo dominada também. 
Progredindo ao mesmo tempo, surgiram Elo-
quência e Quintet, ambas pelo centro da raia. 
Trazendo ação mais desenvolta, Quintet bateu 
Eloquência e procurou dominar Julêda, o que de 
fato conseguiu, tendo chegado a livrar cêrca de 
dois corpos; todavia seu jockey, Dendico Garcia, 
demasiadamente confiante, desarmou Quintet e, 
ao perceber que Julêda reagia, voltou a exigir 
sua conduzida, já nos últimos 100 metros, mas 
a adversária havia livrado pequena vantagem, 
o que lhe garantiu a vitória de acôrdo com a cha-
pa fotográfica. Houve "sino de reclamação", 
Pois Quintet havia se desviado de linha, presu-
mivelmente prejudicando Julêda, mas como a vi- 
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tória pertencera a esta última, a Comissão de 
Turf não precisou mais que confirmar o resul-
tado. 

Resumo técnico 

Clássico 25 de Janeiro 	Para éguas de 3 
e mais anos - 2.000 metros (grama) 	Prê- 
mios: Cr$ 6.400.000, sendo Cr$ 4.000.000 à pri- 
meira colocada, Cr$ 1.200.000 à segunda, Cr$ 

800.000 à terceira e Cr$ 400.000 à quarta - Aos 
criadores das nacionais, 10-. 

1.0 	Julêcla (fent, alazã, 3 anos, de São Paulo, por 
Pewter Plater e Lêda, cio Sr. Antonio Sailum), 
João M. Amorim, 55 quilos. 

2.0 - Quintet (fem.. cast., 4 anos, de São Paulo, 
por Coaraze e Indian Star, do Haras Patente), 
Dendico Garcia, 60 quilos. 

3.1 	Eloquência (fem., torci., 3 anos, de São Paulo, 

, 

Percebendo a forte atropelada 
de ,JuIida, o jockey de Quintet 
volta a exigir sua conduzida. 

7 



Faltam poucos metros. Julêda se aproxima e luta com 
Qui,itet, bastante tocada, seguidas de Eloquência e Udos. 

por Prósper e Troth, da Sra. Zélia G. Peixoto 
de Castro, Carlito Taborda, 55 quilos. 

40 - Delos (fem., cast., 4 anos. de São Paulo, p01 

Prosper e Platina, da Sra. Zélia G. Peixoto de 
Castro), Juan Marchant, 60 quilos. 

5,0 	Royal Flower )fem., cast., 3 anos, de São Paulo. 
por AI Mahsoot e Dammit, do Stud Tuliar), José 
Alves, 55 quilos. 

6.° -- Zana Gris )fem., tord., 3 anos, de São Paulo, 
por Pharas e La Farda, do Stud Brasil, José 
Osimo Silva Filho, 55 quilos. 

7,0 - Lurfaia ) fem., cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Caporal e Burfaia, dos Haras Jahú e Rio das 
Pedras), Joaquim G. Silva, 55 quilos. 

8.° 	Quem Sabe )fem., cast., 3 anos, de São Paulo, 
por Ferino e Adis Aléa. do Stud P.B.), Antonio 
Bolino, 55 quilos. 

90 	Lembélia (fem., cast.. 3 anos, de São Paulo, por 
Burpham (, Embélia. dos Haras Jahu e Rio das 
Pedras), Aleksian Artin, 55 quilos. 

10.0 	Brágia )fem., alazã, 4 anos, da Argentina, por 
Magabit e Bulliciosa, do Haras Louveira), Anto-
nio Masso, 60 quilos. 

11 . 0 - - Paula (fem., cast., 5 anos, de São Paulo. por 
Strcng i'th'arrn e Rose Princess, do Stud Chili-
que), Clóvis Dutra, 61 quilos. 

12.° - Jidra (fem., cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Inshalla e Cidra, do Haras Folaris), Jorge C. 
Martins, 55 quilos. 

Não correram Inch e Neocádia. Tempo, 
124" e 2/10 (grama úmida). Diferenças, meia 
cabeça e dois corpos e meio. Criador, Haras São 
Luiz (Hernani Azevedo Silva). Treinador, Enir 
Feijó. 

A vencedora 

Ëgua pouco precoce, Julêda realmente sur-
giu como valor incomum a partir de outubro de 
1964, quando passou a mostrar progresso extra-
ordinário para ganhar, no último dia do mês, o 
Prêmio Bento de Paula Souza. Prosseguiu cor-
rendo com realce e, em novembro, impediu que 
Eloquência se candidatasse ao titulo de "tríplice 
coroada", ao vencei' o Grande Prêmio Diana, se-
gunda etapa da "Tríplice Coroa". A última das 
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grandes vitórias de Julêda foi no "25 de Janei-
ro", que aqui estamos focalizando. 

A campanha de Juléda é a mais expressiva 
Possível, pois jamais entrou além do quarto lu-
gar. Com  efeito, tendo corrido dez vêzes, a fi-
lha de Lêda ganhou seis párecs, entrou três vê-
zes em segundo lugar e na oportunidade restante 
foi a quarta colocada. Seus prêmios são os se-
guintes: Cr$ 12600.000 referentes às vitórias e 
Cr$ 4.110.000 às colocações, o que dá o total ge-
ral de Cr$ 16.710.000. 

Julêda é filha do cavalo europeu Pewter 
Platter, da linhagem Hyperion-Gainsborough, 
ainda em plena prevalência na Europa, prin-
cipalmente em virtude dos feitos dos descenden-
tes de Oven Tudor, de que o reprodutor em foco 
é filho. Aliás, Pevter Platter tem figurado nos 
últimos anos, nas estatísticas do turf paulistano, 
como um dos seus primeiros colocados invarià-
velmente. Pelo lado materno, Julêda é filha de 
Lêda, que é também descendente de Gainsbo-
rough, por intermédio de seu avô materno, Ftame-
ses the Second. 

O 'turf record" de Lêda é o seguinte: 

1951 	Orlândia, fem., cast., por Wood Note. 

1952 - Vazia de Seventb Wonder. 

1953 	Quarahy, fem., alazão, por Eboo. 

1954 - Crackerjack, mazc., cast. esc.. p01' Seventh Won-
(ler. 

1955 -- Dart, masc., alazão tostado, por Good Cheer. 

1956 - - Vazia de Good Cheer. 

1957 	Falcatrua, tem., alazâ, por Pevter Plaíter. 

1958 	Glêda, feni., cast., por Pewter Platter. 

1959 - Vazia de Pewtei' Platter. 

1960 	Vazia de Ubi. 

1961 - - Julêda, tem., alazã, por Pewter Platter. 

1962 Kledo, masc., cast., por Pewter Platter. 

1963 - Vazia de Pewter Platter. 

1964 -- N.N., tem., por Pewter Plaltor. 

Qu iii t(t e ,Jli 1 e(1 a (EU 'zali) O disco (Itiase 011 fliesili 11 liii lia. 
O «olho mecânico>), porém, eoiifirniou a vitória desta (itt mia. 
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O velho Pantheon provou ainda 

ser dono de incomum vitalidade 
Uma tradicional prova, o Clássico Governa-

dor do Estado, foi o ponto de realce da primeira 
semana de fevereiro. Tendo reunido dezoito ani-
mais, na distância de 2.000 metros, e porque ha-
via equilíbrio de fôrças entre vários dêles, a 
disputa ofereceu momentos de emoção. Ainda 
nesta oportunidade não coube aos animais de 3 
anos a vitória, ainda que Laurel e Lancil hajam 
cumprido belíssimas atuações; a vitória foi ob-
tida justamente pelo animal mais velho do lote, 
o inesgotável Pantheon, já com 7 anos. 

O percurso 

Partida boa. Laurel, Rethurkan e Janjão 
ocuparam as três primeiras colocações, desde 
logo travando luta, enquanto a seguir corria 
Golf, seguido de Ouro Pálido, Bar e Lancil. Nos 
últimos lugares figuravam Deado e Batatais. Ne-
nhuma alteração de monta ocorreu até que os  

animais alcançassem a seta dos 800 metros. 
Neste lugar, Golf se aproximou dos primeiros, 
notando-se também que Lancil e Pantheon ha-
viam melhorado de colocação. Uma vez alcan-
çada a reta final, Laurel, que ia adiante, abriu 
maior vantagem sôbre Rethurkan e Janjão; logo 
Lancil passou para segundo e foi no encalço do 
seu companheiro de coudelaria, com Pantheon 
próximo. Nos 300 metros, tanto Lancil quanto 
Pantheon quebraram a resistência de Laurel e 
o dominaram. Travando acirrada luta, os dois 
animais citados cumpriram o restante do percur-
so em uma mesma linha e, quando o disco foi 
cruzado, Pantheon tinha vantagem mínima sô-
bre Lancil, conforme mostrou o "photochart". 
Laurel manteve o terceiro lugar, apesar de for-
temente atacado por Biazon. 

Resumo técnico 

Clássico Governador do Estado - Para pro-
dutos nacionais de 3 e mais anos - 2.000 me- 
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Lancil e Laurel ainda Ititani 

N 	pela ponta. A. Artiii exige Pau- 
theon, que começa a atropelar. 

0'0' 0oOOO O °' 

Num ritmo acelerado, Laurel, 
Rethurkan e Jaii,jão travam 
luta prematura pelo 1. 0  pôsto. 

tios (grama) 	Prêmios: Cr$ 6.400.000, sendo 
Cr$ 4.000.000 ao primeiro colocado, Cr$ ...... 
1.200.000 ao segundo, Cr 800.000 ao terceiro e 
Cr$ 400.000 ao quarto - Aos criadores, 10. 

1r 	Pantheon )masc., cast.. 7 anos. de São Paulo, 
por Cadii' e Paim Beach. do Haras Paraíso), 
Aleksian Aitin, 61 quilos. 

2° 	Lancil masc., alazão, 3 anos, de São Paulo, por 
Adile Aguila, dos Haras Jahú e Rio das Pe-
dras), Joaquim G. Silva, 55 quilos. 

3,0 	Laurel ) mase., cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Burphan e Embi'oesa. dos Haras Jahü (, Rio 
das Pedras). Renato Machado, 55 quilos. 

40 	Biazon masc., cast., 4 anos, de São Paulo, por  

Astrólogo e Glói ia, do Stud Teima), Fidélis So-
breiro, 60 quilos. 

5.o 	Deado ) masc., cast., 4 anos, de São Paulo. por 
Quiproquó e Notícia, da Sra. Zélia G. Peixoto 
de Castro), Carlito Tahorda. 60 quilos. 

6. °  - Bar ) masc., alazão, 6 anos, de São Paulo, por 
Vagahond II e Palma, dos Srs. F. A. Rocha & 

Isaac Sidi ), Antonio Poitinho, 61 quilos. 

7° 	Itamai'aty (masc., cast., 4 anos, de São Paulo, 
por Kamei'an Khan e Frolic, do Haias Polaris), 
Urias Bueno, 60 quilos. 

8° 	Inteilagos 1 masc., alazão, 4 anos, de São Paulo. 
por Manguari e Cantarelie, do Si'. Max Perlman, 
Clóvis Dutra, 60 quilos. 

9° 	Quertile (masc., cast., 4 anos, de São Paulo, por 
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John Aral,y e Boi file, cio Sr. Dante Maichioni) 
Luiz Itigoni, 130 quilos. 

10.0 -- Quai b1 (mazc., ca.,,., 3 anos, de São Paulo, nor 
Ogan e Jiiacaia, cIo Ilaias Anhanguera ) Eduar-
do M. Bueno, 55 quilos. 

11° 	Lornbicr (mase., cast., 3 anos, de São Paulo, 
por Woocl Note e Cõte d'Espagne, do Stud Ti- 
mon,'ii'o) José Alvos, 55 quilos. 

Pí. ° 	Nartini (misc., alazão, 3 anos, de São Paulo. 
pci Mai, tini e Carakitta, do Si'. Macio CaIfat), 
Carlos Lombardo, 53 quilos. 

13.0 	Janjão (masc., alazão, 4 anos, de São Paulo, 
por Jazão e Elite, do Stiicl T.I.M.), José Osimo 
Silva Filho, 60 quilos. 

l".° 	Ouro Pálido (masc., alazão, 6 anos, do Paianá, 
por Coaraze e Hasiadé, do Stucl Eldorado), João 
Carlindo, 61 quilos. 

's°.• 7 	:r 

: 
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Poucos metros antes do disco, 
Pantheon domina Laurel e tra- 
va luta com o ponteiro Lancil. 

15, 	Rcthui'kan (macio., alazão, 3 anos. de São Paulo, 
roi ,  John Ac aby o Turkhan Lacis, do Si. Antonio 
SaFum) , .toéc M. Amorim, 55 quilos. 

16 . 0 	 Batatais )masc., cast.. 5 anos, de São Paulo, 1)0V 
Timão o Sagaruna, do St ud Batatais), Omãiio 
Rc ichc'l. 61 quilos. 

17° 	Golf (marc., cast., 6 anos, de São Paulo, por 
Flarnhoyant de Fresnay e Gargalhada, do Stud 
Acanha & Aluisio). Francisco Pci'es, 61 quilos. 

15° 	Narcc'l masc., cast., 4 anos. de São Paulo, por 
Morumbi e Escarcela, cio Si. Paulo José ela Cos-
ta). Joaquim R. Olguin. 60 quilos. 

Não correram Leigo e Zaluar. Tempo, 124" 
e 4/10 (grama macia). Diferenças, focinho e 
dois corpos e meio, Criador, Haras Guanabara 
(Srs. Roberto e Nelson Seabra). Treinador, 
Walfi'ido Garcia. 

O Vencedor 

Em unia idade em que os animais costumam 
estar já arredados da pista 7 anos Pan-
theon continua em plena campanha, correndo 
com extraordinário brilhantismo, sempre na pri-
meira turma dos animais atuantes no País. No 
ano passado, o filho de Cadir venceu o Grande 
Prémio Fábio Prado, em 2.000 metros, e o Gran-
de Prêmio Presidente da República, em 2.400 me-
tios; anteriormente, entre seus melhores feitos, 
levantara o Grande Prémio Oswaldo Aranha e o 
Grande Prêmio Campinas, esta a prova máxima 
do desaparecido Hipódromo do Bonfim. Nesta 
temporada, o incsgotável parelheiro prosseguiu 
correndo bem, tanto que foi o herói do Grande 
Prémio Governador de Estado. 

Latirei já itilo aturafa mais e tem garantido o 3 1  pôsto. 
1alilIi(on se aproxima de Lancil, exigido por A. 	liii. 

A campanha de Pantheon assim se resume: 
doze vitórias, quatro segundos, cinco terceiros e 
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O filho de (adir iguala a linha de Lancil a 20 metros (10 
disco. Êste último resiste, acionado nor Joaquim (. Silva. 

dois quartos lugares, o que totaliza vinte e sete 
corridas. Seus prêmios somam Cr$ 16.129.000, 
apenas no Hipódromo Paulistano, assim reparti-
dos: Cr$ 13.460,000 de primeircs lugares e Cr$ 
2.669.000 de colocações. 

Panthcon é um dêsses fenômenos que se tor-
nam cada vez mais iaros no íurf. Sua esistên-
cia é notável. Tendo começado campanha não 
como animal precoce, que realmente êle não foi, 
de apresentação a apresentação galgou os de-
graus das turmas e atingiu a principal delas com 

uma série de brilhantes colocações clássicas. Ani-
mal que cone bem da milha às provas de fundo, 
e em qualquer pista, pôde passar com êxito pelos 
mais diferentes obstáculos. 

Filho de Cadir, e neto de Tourbilion, Pan-
theon é um dos raros filhes dêsse reprodutor 
que ultrapassou com êxito a barreira dos dois 
mil metros, o que o torna tanto mais notável. 
Sua resistência tem origem maior em sua linha-
gem materna, pois é filha de Palm Beach, por 
F'clicitation. 

O "turf recoid" de Paim Beach, no Haras 
Guanabara, é o seguinte: 

1951 	PaIm Springs, masc., alazão, por Hctnt er' Moon. 

1952 	Vazio cio Cruz Montiel. 

1953 - 	Pai amount, fem., alazão, poi -  Roval Foi'est. 

19,54 	Palmar, masc., cat., por Royal Forest. 

1952 	Pa1isianclrc, fcm., alazão, por Ot enigo. 

1956 	Parabola, fem., alazão, por Roval Foi'c1. 

1957 	Pantheon, mase., caat., por Cadii. 

1958 	Patachou, fem., cast., por Royal Forost. 

195 1) 	Vazia de Timor, 

1960 	XX, de Timor. 

O «photochart» acusou mínima vantagem para Pantheon 
.sõhre 1 a neO. Uma vitória a 010 5 010 sua la' a entupa ohm. 



A milha e meia não impediu que 

Eloquência assinalasse belo exito 

A última etapa da "Tríplice Coroa de Éguas", 
o Grande Prémio José Guathemozin Nogueira, 
não teve nessa temporada o sabor de uma con-
sagração, porquanto, se a vitória coube a Elo-
quência, que havia vencido na milha do G.P. Ba-
rão de Piracicaba, em troca, no "Diana", o êxito 
coubera a Julêda. Não haveria, pois, urna nova 
"tríplice coroada", tal como acontecera com Dul-
ce, Olhada e Jembélia. De qualquer forma, a 
disputa despertou o interêsse que merecia e, sob 
o aspecto técnico, correspondeu. 

O percurso 

A partida foi dada em momento oportuno, 
tendo despontado Eloquência, seguida de Zana 
Gris, Chozan e Quem Sabe. As quatro éguas 
travaram luta prematura, tendo Chozan se fir-
mado na ponta na curva da direita, ficando Elo-
quência no segundo lugar. Nas últimas coloca-
ções corriam Lybarine e Royal Fiower. No iní-
cio da reta oposta caiu bastante o ritmo da cor- 

rida, ficando as concorrentes, tôdas elas, separadas 
por pequenas diferenças. Foi no início da curva 
que Eloquência se aproximou de Chozan, ao tem-
po em que Lybarine surgia em terceiro. No final 
da curva, enquanto Eloquência procurava domi-
nar Chozan, Quem Sabe, por haver dominado 
Lybarine, passou para terceiro. Na reta, Elo-
quência tomou a dianteira, mas foi atacada pri-
meiro por quem Sabe e logo depois por Zana 
Gris, avançando esta última pelo meio da raia. 
Nos últimos 300 metros, Eloquência mantinha 
um corpo de vantagem, ao tempo em que Zana 
Gris igualava a linha de Quem Sabe. Dai para 
frente a vanguardeira manteve a sua diferença, 
logrando Quem Sabe conservar sôbre Zana Gris 
vantagem mínima mostrada pelo "ôlho mecânico". 

Th(- Tetrarch 
Salto. n 

Salainaii tira 
0c  Trout 

Klx( 	SAIA 

1 
Chaiits O'Maliuy 

Malva 1 Wilti Atum 

Manita 
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Br,ulicl 	Ilay 

Lily of tho 
Tel ratenia 

%alley 
iaiva 

ELOQUÊNCIA 
III alt ti lo rtl 

Bieniteim 
Malva 

DONATEI,E.O 

('la risintlls 
Deileana 

1) 	dia 	til 	llhltt O iii segila 

Fair Play 
Chancelitit 

Qiielle 	Chance 

k-lYBltlD 

Ralalais 
Carnat 	fl 1 Ntt tire 

Feininc, tordlho Sio Paulo - 19G1 

Elotiueneia venceu a última etapa tia Tríplice Coroa de 
Éguas, derrotando, com categoria, Quem Sabe e Zuna Gris. 

4, 
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Eo(ItieIIeia notutein a ponta, 
segui(la de Zana Gris e Queiii 
Sabe, ambas na mesma linha. 

Resumo técnico 

Grande Prêmio José Guathemozin Nogueira 
Terceira prova da Tríplice Coroa de Éguas 

Para éguas nacionais de 3 anos - 2.400 metros 
(grama) 	Prêmios: Cr$ 8.000.000, sendo Cr$ 
5.000.000 à primeira colocada, Cr$ 1.500.000 à 
segunda, Cr$ 1.000.000 à terceira e Cr$ 500.000 
à quarta - Aos criadores, 10. 

1.0 	Eloquência (feni., tord., 3 anos, de São Paulo, 
por Prosper e Troth, da Sra. Zélia G. Peixoto de 
Castro), Carlito Taborda, 56 quilos. 

2. °  - Quem Sabe (fem., cast., 3 anos, de São Paulo, 
pci' Ferino e Adis Aléa, do Stucl P.B.(, João M. 
Amorim, 56 quilos. 

30 	Zana Gris (fem., tord., 3 anos, de São Paulo, 
por Pharas e La Parda, do Stud Brasil), José 
Osimo Silva Filho, 56 quilos. 

4.° 	Royal Flover (fem., casi., 3 anos, de São Paulo, 
por AI Mabsoot e Dammit. do Stud Tuliar), José 
Alves, 56 quilos. 

5. ° 	Lybarine (fem., cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Adil e Dybarine, dos Haras Jahú e Rio das Pe-
dras), Joaquim G. Silva, 56 quilos. 

6 ° 	Chozan (fem., alazã. 3 anos, de São Paulo, por 
John Araby e Baby's Choice. cio Stud Smith de 
Vasconcelios), Luiz Rigoni, 56 quilos. 

Tempo, 153" e 9/10 (grama molhada). Di-
ferenças, um corpo e focinho. Criador, Haras 
Mondèsir (A. J. Peixoto de Castro Junior). Trei-
nador, Mário de Almeida. 

A vencedora 

Em duas oportunidades apenas Eloquência 
deixou de obter colocações. De fato, tendo cor- 

rido onze vêzes, venceu sete provas, quatro delas 
clássicas Clássico Luiz Alves, Clássico Gui-
lherme Ellis, Grande Prêmio Barão de Piracica-
ba e Grande Prêmio José Guathemozin Nogueira 
- além de haver entrado uma vez em segundo 
e outra em terceiro. 

Seus prémios somam Cr$ 16.600.000, sendo 
Cr$ 14.300.000 consequência de suas vitórias e 
os restantes Cr$ 2.300.000 de suas colocações. 

Como se vê pela campanha acima, a exce-
lente tordilha esteve a um passo da conquista 
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A luta prossegue lia altura (Ia seta  dos duzentos metros, 
mas Eloquência mantém uni corpo sôbre as adversárias. 

A vitória já é de Eloquência. 
(iieni Sabe e Zana Gris, na 
iiiesnia linha, disputam a dupla. 
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da "Tríplice Coroa", pois duas de suas provas 
foram por ela vencidas, falhando, todavia, no 
"Derby das Éguas", o Grande Prémio Diana, le-
vantado por Julêda, que com ela vinha disputan-
do a liderança da ala feminina dos animais de 
sua idade. 

Égua de inegáveis recursos, é ela um dos ca-
torze produtos da égua norte-americana Troth, 
que serve no Haras Mondêsir, de Lorena. Seu 
pai é o cavalo nacional Prósper, que há dois anos 
se revelou como excelente reprodutor e como tal 
ccntinua aparecendo. 

O "turf record" de Troth é o seguinte: 

1946 Vazia de Royal Dancer. 

1947 Oliza, 	fem., 	alazã, por King Salmon. 

1948 Paó, 	masc., 	alazão, por King 	Salinon. 

1949 Quilaia, 	fem., 	cast., por King Salmon. 

1950 - Rosada, 	fem., 	cast., por Legencl of 	France, 

1951 Sandim, 	masc., 	alazão, por 	Legend 	of 	F'rance. 

1952 -. Treta, 	tem., alazã, por King Salmon. 

1953 Ulloa, 	masc., 	cast., 	por Legend of France. 

1954 Violeiro, 	rnasc., 	cast., 	por Svallov 	Tail. 

1955 Xiba, 	masc., 	cast., 	por Swallow Tail. 

1956 Vazia de Swallow Tail. 

1957 Anona, 	fem., 	cast., 	p01' Swallow Tail. 

1958 - Baixio, 	rnasc., 	cast., 	por 	Prosper. 

1959 Cõrte, 	fem., 	cast., 	por Prosper. 

1960 Sem 	noticias. 

1961 - Eloquência, 	fem., 	tord.. por Prosper. 

1962 - Sem noticias. 

1963 Guaxinim, 	masc., 	cast., por Quiproquó. 

1964 Coberta por Prosper. 

IM 

A tordilha vai cruzar O (t'IS('O rolo mais de um corpo (li' 
vantagem. Quem Sala» obtém o 2." e Zaiia Gris O 3'. 
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Lancil retorna à repesagem, após brilhante atuação nas 
2 milhas do Grande Prêmio General Couto de Magalhães. 

Lancil vence a "Taça de Ouro" 

assim como fizera seu pai Adil 
Uma nobre tradição e uma rica história cer-

cam o Grande Prêmio General Couto de Maga-
lhães, que é a prova de maior percurso - duas 
milhas - do calendário do turf paulistano. O 
regulamento dessa disputa, que foi mantido pelo 
Jockey Club de São Paulo, com finalidade de res-
peitar os desejos daquele que a instituiu e que 
lhe dá o nome, diz que a Taça de Ouro, feita do 
nobre metal paulista, será conferida ao proprie-
tário do animal que vencer três anos consecuti-
vos. Ainda por tradição, ao ganhador do páreo 
é conferido o título de "Rei da Raia Paulista". 
Nesta temporada, a prova foi vencida por um 
animal - Lancil - cujo pai, Adil, fizera o mes-
mo três vêzes seguidas. Êste fato deu à disputa 
um cunho poético, que foi acrescido ao seu va-
lor técnico.  

mo do seu galope, Zaluar passou pela primeira 
vez pelo disco já com vários corpos de vantagem 
sôbre Lancil, que era seguido de Biazon, Bar, 
Itamaraty e El Gustavo. Na curva da Vila Hí-
pica, Zaluan começou a perder terreno e antes 
mesmo que fôsse iniciada a reta oposta, esgota-
do, foi dominado por Lancil e pouco depois tam-
bém por Biazon, que procurou se aproximai' 
do nôvo vanguardeiro. Mais atrás corriam 
Bar, Itamaraty e El Gustavo, mas algo dis-
tanciados, alheios à luta dos dois primeiros. No 
fim da reta oposta, Biazon atacou mais forte-
mente Lancil; êste, instigado por seu jockey, vol- 

ç-rLt 

O percurso 

Dada a partida em bom momento, des-
pontou Zaluar, que passou a mover um "train" 
muito rápido, ainda que contrariando os dese-
jos do seu jockey. Aumentando sempre o nt- 
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Na e11i'a da Vila Iiipiea, Za- 
luar ainda nmiileiii a "1111,11a1.- 
(] ,a, seguido de Bar e ItaniaratN.  

tou a abrir maior vantagem, ao tempo em que 
Bar passava para terceiro e Itamaraty e El Gus-
tavo procuravam se aproximar. Uma vez alcan-
çada a reta final, após uma curva que serviu 
para que Lancil mais se firmasse, o ponteiro se 
destacou, ampliando sua vantagem sõbre Biazon, 
ao mesmo tempo em que Itamaraty progredia por 

dentro e El Gustavo por fora. Nos últimos 400 
metros, Itamai'aty chegou a ficai' dois corpos 
apenas atrás de Lancil, mas êste voltou a desta-
car-se e de tal forma o fêz que venceu por vá-
rios corpos. Itamaraty ocupou o segundo lugar, 
amplamente separado de El Gustavo, que passou 
por Biazon em frente às arquibancadas. 
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Faltani 30)) metros: o filho tio 
Adil distanciou-se de Itaniara-
ty. El Gustavo em terceiro. 

Resumo técnico 

Grande Prêmio General Conto de Magalhães 
(Taça de Ouro) Para produtos nacionais de 
3 e mais anos - 3.218 metros (grama) - Prê-
mios: Cr$ 8.000.000, sendo Cr$ 5.000.000 ao pri-
meiro colocado, Cr$ 1.500.000 ao segundo, Cr$ 
1.000.000 ao terceiro e Cr 500.000 ao quarto - 
Aos criadores, 10 1  

1.0 - Lancil (masc., alazão, 3 anos, de São Paulo, p01' 
Adil e Aguila, dos Haras Jahú e Rio das Pedras), 
Joaquim G. Silva, 54 quilos. 

- Itamaraty (masc., cast,, 4 anos, de São Paulo. 
por Kameran Khan e Fi'olic, do Haras Polaris), 
José Alvos, 61 quilos. 

3° - El Gustavo masc., cast., 5 anos, do Rio Grande 
cio Sul, por,  Elpenor e Ever Lovely, do Stud 
F,A.NJ, Francisco Irigoyen, 62 quilos. 

4.° 	Biazon (masc., cast., 4 anos, de São Paulo, por,  
Astrólogo e Glória, do Stucl Teima), Fidélis So-
breiro, 61 quilos. 

5. ° 	Bar,  (masc., alazão, 6 anos, de São Paulo, por 
Vagabond II o Palma, dos Srs. F. A. Rocha & 
Isaac Sicli), Luiz Rigoni, 62 quilos. 

6.° 	Zaluai' )masc., cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Ehoo e Surnatra, do Sr. Theotõnio Piza de Laca), 
João M. Amorim, 54 quilos. 

Não correu Up and Doing. Tempo, 209" 
(grama encharcada). Diferenças, vários corpos 
e vários corpos. Criadores, Haras Jahú e Rio 

Com -vários corpos de vantagem 
sôbre o mais próximo adversã-
rio, J. G. Silva desarma Lancil, 
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das Pedras (J. Adhemar e Nelson de Almeida 
Prado). Treinador, Castorino Borges. 

O vencedor 

A primeira vitória clássica do potro Lancil, 
obtida nos alentados 3.218 metros do Grande 
Prêmio General Couto de Magalhães, foi a con-
sequência lógica de dois fatôres: sua progressiva 
evolução técnica, evidenciada de corrida para cor-
rida, e sua origem, nitidamente de animal resis-
tente. Com  efeito, sem que tivesse sido animal 
precoce, ainda que não tardasse a estrear, foi com 
o aumento das distâncias que Lancil pôde evi-
denciar melhores qualidades. Quanto à sua fi-
liação, é êle filho de Adil, "stayer" consumado, 
ganhador três vêzes da mesma prova. Não bas-
tasse isso, a origem materna do ganhador da 
"Taça de Ouro" é também característica dos ani-
mais resistentes. Sua mãe, Aguila, é filha de 
Arbar (Djebel) e Cuadrilla, por Tourbilion. 

Lancil correu onze vêzes, conquistando qua-
tro vitórias, três segundos, um quarto e um quin-
to lugares. Os prêmios obtidos somam Cr$. 
11.640.000, assim distribuídos: Cr$ 7.600.000 de 
primeiros lugares e Cr$ 4.040.000 de colocações. 

O "turf record" da égua Aguila é o que se 
segue: 

Nas pedras das apregoações, Itaniaraty está muitos corpos 
atrás do ponteiro. O filho de Adil tem a vitória certa. 

1936 	Frinéa, fem., cast., por Cualicho, 

1957 	Gaivina, fem.. alazão, por Gualicho. 

1958 - Hileu, rnasc., alazão, por Burpham. 

1959 - N.N. (morreu), por Adil. 

1960 	Juruará, fem., alazão, por Adil. 

1961 	Lancil, masc., alazão, por Adil. 

1962 - N.N. (morreu),  por Burpham. 

1963 	Vazia de Burpham. 

$ 

Lancil cruza vitoriosamente o disco, com vários COFO5 (ir 
vantagem. ItaniaratN conseguiu a dupla. El Gustavo o 
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Ao retornar este ano, Lausanne 

retomou a série dos seus êxitos 
O Grande Prêmio Presidente Luiz Nazareno 

de Assumpcão serviu para que a égua Lausanne, 
dominadora absoluta de sua ala, reaparecesse vi-
toriosamente. Tratava-se de uma prova na mi-
lha, uma comparação entre os animais de qual-
quer pais, de três ou mais anos. A disputa cor-
respondeu, tendo, por outro lado, credenciado 
sua ganhadora para competir na Gávea, no Gran-
de Prêmio IV Centenário. 

O percurso 

Garôta de Troia e Lausanne tornaram difí- 

cil e demorada a partida, pois ambas mostra-
ram-se muito indóceis; todavia, ela pôde ser dada 
em bom momento. Lurfaia e Protesta logo des-
pontaram e travaram luta, correndo Lausanne 
em terceiro, adiante de Garôta de Troia, Elo-
quência e Fada. Nos últimos postos apareciam 
1 Love You e Royal Flower. Até que o final da 
curva da Vila Hípica fôsse alcançado, nenhuma 
alteração de realce ocorreu, mas, naquele ponto, 
Eloquência foi colocada ao lado de Lausanne no 
terceiro lugar. Já na reta, Protesta dominou 
Lurfaia, mas foi imediatamente atacada por Lau-
sanne e Eloquência, tendo a égua estrangeira to- 

y 

1$ ,  

O & LSa 	1 O i 	O patrono da p II) \ a, Lii 1 Nazareno  (1 
Assiiitipeão, i'eceheiii 1,!Iliah1i1(' após seu magnífico triunfo. 
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Nos 400 metros, Lausanne já 
tomou a ponta, perseguida por 
Protesta, Lurfaia e Eloquência. 
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Resumo técnico 

Grande Prêmio Luiz Nazareno de Assumpção 
(Comparação) - Para éguas de qualquer país, 
de 3 e 4 anos - 1.609 metros (grama) - Pré-
mios: Cr$ 8.000.000, sendo Cr$ 5.000.000 à pri-
meira colocada, Cr$ 1.500.000 à segunda, Cr$ 
1.000.000 à terceira e Cr$ 500.000 à quarta - 
Aos criadores das nacionais, 10". 

1 ° 	Lausanne (tem., alazã, 4 anos, da Argentina, 
por Cloworth e La Savoyarde, do Si'. Alfredo 
Sestini), Francisco Irigoyen. 60 quilos. 
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mado a frente nos últimos 400 metros para en-
tão se destacar progressivamente. Eloquência, 
esmorecendo nos últimos metros, não pôde garan-
tir a posse da dupla, que foi obtida por Quem 
Sabe, que apareceu atropelando por dentro, sê-
mente nos últimos metros. O quarto lugar foi 

	

ocupado por Quintet, não obstante ter sido 	A filha de Closworth distancia-se. Eloquência atropela e 

	

muito prejudicada na seta dos mil metros finais, 	passa por Lurfuin, travando i seguir luta com Protesta. 
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.Junto às pedras, Quem Sabe 
ainda é castigada, livrando mais 
(li' tini ('011)0 sôbre Eloquência. 

1 
J,aus,tune teiii, nos 150 metros, 
a vitória assegurada e Eloquên-
cia começa a esmorecer. 

2° 	Quem Sabe (fem., cast., 3 anos, de São Paulo, 
por Ferino e Adis Aléa, do Stud P.B.), João M. 
Amorim, 56 quilos. 

30 	Eloquência (fem.. tord., 3 anos, de São Paulo. 
p01' Próspei e Troth, da Sra. Zélia G. - Peixoto 
de Castro), Carlito Taborda, 56 quilos. 

4. ° 	Quintet (tem., cast., 4 anos, de São Paulo, por 
Coai'az( ,  e Inclian Star, do Haras Patente), Deu-
dice Garcia, 60 quilos. 

5. ° 	Protesta (fem., cast., 4 anos, da Argentina, por 
Magabit e Prestigiosa, do Haras Quatro Erres), 
Clóvis Dutra, 60 quilos. 

6.° 	Zuna Gris (fem., tord., 3 anos, de São Paulo, 
por Phau'as e La Parda. do Stud Brasil), José 
Osimo Silva Filho, 56 quilos. 

7° 	Joyhelle )fem., cast., 4 anos, de São Paulo, p01' 

Beigler Bey e La T0LII' BeIle, dos Haras Jahú 
e Rio das Pedias), Aleksian Artin, 60 quilos. 

50 	Royal Flower )fem., cast., 3 anos, de São Paulo, 
por AI Mahsoot e Dammit, do Haras Patente), 
Jorge C. Martins. 56 quilos. 

9° 	Lurfaia (tem., cast., 3 anos, de São Paulo, p01 

Capoual e Burfaia, dos Haras JahÚ e Rio das 
Pedras), Joaquim G. Silva, 56 quilos. 

10 . 0 	1 Love You ) fem., alazã. 4 anos, de São Paulo, 
por Paradiso e Jocosa, do Haras lpii'anga ). An-
tonio Bolino, 60 quilos. 

11.0 - Fala )fem., cast., 3 anos, de São Paulo, por Nor -
dic e Habla, do Si'. Paulo José da Costa), Joi-
quim R. Olguin, 56 quilos. 

12° 	Carõta de Troia (fero., cast., 3 anos. de São 
Paulo, P01' Coai'aze e De Tu'oia, do Stud Pau'a-

guassu), Renato Machado, 56 quilos. 

Tempo, 100" e 5/10 (grama pesada). Di-
ferenças, 1 corpo e meio e dois corpos. Cria-
dor, Haras Indecis (Argentina). Importador, Jo-
ckey Club de São Paulo. Treinador, Juan J. 
Gonzalez. 

A ganhadora 

Uma extraordinária campanha tem cumpri-
do a égua Lausanne, e de tal forma tem-se ha-
vido que o horizonte futuro surge diante dela 
sem limites. A égua argentina, trazida em meio 
a um lote de potrancas adquiridas em Palei'mo, 
surge agora como valor incomum e autêntica 



'crack". Com efeito a filha de Closworth, cujo 
característico marcante é trabalhar mal e cor-
ler bem, tendo atuado dez vêzes, obteve quatro 
vitórias comuns, quatro vitórias clássicas, um 
segundo e um quarto lugar. Além disso, tendo 
sido levada à Gávea em duas oportunidades, ali 
venceu os Grandes Prêmios Onze de Julho, em 
1.600 metros, e Duque de Caxias, em 2.000 me-
trcs, ambos dotados com Cr$ 2.000.000. 

Em Cidade Jardim, Lausanne venceu, a par-
tu' de julho do ano passado, os Grandes Prêmios 
Luiz Nazareno de Assumpção, que voltou a ga-
nhar agora, já transformado em clássico, o Gran-
de Prêmio Independência e o Grande Prêmio 
França, corrido para comemorar a presença do 
Presidente Charles de Gaulle em São Paulo. 

Os prêmios de Lausanne no Hipódromo Pau-
listano somam Ci$ 13.150.000, dos quais apenas 
Cr$ 200.000 de colocações. Juntando-se os Cr$ 
4.000.000 obtidos na Gávea, chega-se ao total 
geral de Cr$ 19.150.000. 

Lausanne é filha de Closworth, por Bos-
worth, que na Argentina já aparece com desta- 

que, apesar de ter fornecido às pistas, relativa-
mente poucos filhos. Pelo lado materno, ela des-
cende de Embrujo e é, portanto, uma das inú-
meras netas de Congreve, o admirável chefe de 
raça, que enriquecem sobremodo os haras argen-
tinos. 

Até onde nos chegam notícias, o "turf re-
cord" de La Savoyarde, a mãe de Lausanne, no 
Haras Indecis, é o seguinte: 

1953 -- Yapanga, fem., alazã, por Closvorth. 

1954 La Sabia, fem., 	alazã. por Closwoith. 

1955 -- Savoyano, 	masc., 	tord.. 	por 	Skyraider. 

1956 Vazia de C1oworth. 

1957 Savonett, 	fem., 	alazã, 	por 	Closworth. 

1958 Sahoyana, fem., cat., por Skyraider. 

1959 Vazia de Skyraider. 

1960 Lausanne, fem., alazã, por Closworth. 

,% coniantiada de Francisco Irigoy cii alcança o disco, tendo 
um corpo e meio sõbre Protesta, que obtém o segundo. 
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Zenabre surge corno animal de 
futuro, obtendo o seu L° êxito 
clássico. D. Garcia foi o jockev.  

26 

Clássico 4 de Março revela um 

valor e uma promessa: Zenabre 
O Clássico 14 de Março, além do seu signi-

ficado esportivo, tem um alto sentido histórico, 
porque, tradicionalmente, lembra a data de fun-
dação do Jockey Club, ocorrida em 1875, por 
uma ilustre assembléia, que elegeu o Dr. Ra-
phael Aguiar Paes de Barros o primeiro presi-
dente da nova entidade. Nesta temporada, a 
prova, tal como tem ocorrido em todos os anos, 
correspondeu à expectativa geral. 

O percurso 

Vitima das próprias baldas, Batatais foi ir-
remediàvelmente prejudicado na partida. Tomou 
a ponta Rethurkan, logo perseguido por Laurel 
e Panamá, seguidos por Zenabre, Janjão e Scher-
zo, que acionavam muito agrupados; no último 
lugar vinha El Gustavo. Quando foi iniciada a 
reta oposta, Laurel aproximou-se de Rethurkan, 
notando-se os progressos de Pantheon. Na seta 
dos 1.400 metros, Rethurkan renunciou, tendo 
Laurel passado para adiante e, com os recuos de 
Scherzo e Panamá, melhoraram Zenabre, Pan-
theon e Janjão. Na curva da Vila Hípica, Lau-
rel tinha dois corpos de vantagem sôbre Rethur-
kan; alguns metros mais e o filho de John Araby 
era também ultrapassado por Pantheon e Zena-
bre. No final da curva, prematuramente, Pan- 



Zenabre inicia sua atropelada, avançando 1)01' fora dl' 
Laurel e de Pantheon Aprova já comera a se definir. 

Resumo técnico 

Clássico 14 de Março - Para produtos de 
3 e mais anos - 2.400 metros (areia) - Pré-
mios; Cr$ 6.400.000, sendo Cr$ 4.000.000 ao pri-
meiro colocado, Cr$ 1.200.000 ao segundo, Cr$ 
800.000 ao terceiro e Cr$ 400.000 ao quarto 
Aos criadores, 

1.0 	Zenaln'e (rnasc., cast., 4 anos, de São Paulo, por 
Pharas e Remington. do Sr. Theotõnio Piza de 
Lara, Dendico Carda, 56 quilos, 

2.0 	Pantheon (misc., cas., 7 anos, de São Paulo. 

-- - 

Embora contido, J-Iethurka o 
corre adiante de Laurel. Ze-
nabre, Panamá e Scherzo vão 
emparelhados em terceiro. 

theon travou luta acirrada com Laurel, ficando 
Zenabre em terceiro, na expectativa. Uma vez 
alcançada a reta final, Pantheon surgiu adiante, 
tendo livrado alguma vantagem, a ponto de apa-
recer como iminente ganhador; todavia, esmore-
ceu algo nos metros finais, ao tempo em que 
Dendico Garcia lançava Zenabre em curta atro-
pelada, pelo lado de fora. O descendente de Pha-
ras acabou descontando a diferença que o sepa-
rava de Pantheon, dominando-o nos últimos me-
tros. Laurel manteve o terceiro lugar. 

> 
¼ 

4 
o  

Iniciada a curva da direita, Iiethurkan ainda corre adiante, 
com Zenabre em terceiro encobrindo parelalmente Laurel. 
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Latirei, em 3.', já está batido. 

00 

A 15() metros do disco, Pan- 
theon tem vantagem sôbre 
Laurel Zenabre atropela forte. 

por Cadir e PaIm Beach, do Haras Paraíso) 
Aleksiari Artin, 61 quilos. 

3 ° 	Laurel (rnasc., cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Burpham e Embroesa, dos Haras Jahú e Rio 
das Pedras), Joaquim G. Silva. 56 quilos. 

4° 	Deado (mase., cast., 4 anos, de São Paulo, por 
Quiproquó e Notícia, da Sra. Zélia G. Peixoto 
de Castro) Carlito Taboi'da. 60 quilos. 

5° -- Enjeu (masc., cast., 3 anos, de São Paulo. por 
Beau Princ( ,  II e Eneida. cio Stud Seabra ). Luiz 
Rigoni, 56 quilos. 

6.° 	Lomhier )rnasc., cast., 3 anos, de São Paulo. 
por Wood Note e Côte d'Espagne, do Stud Ti-
mon( , íio). José Alves, 56 quilos. 

7.° 	Janjão )rnasc.. alazão. 4 anos, de São Paulo, por 
Jazão e Elite, do SinO T.I.M.), José O.imo Silva 
Filho. 60 quilos. 

El Gustavo ) masc.. cast., 5 anos. (la Rio Grande 

do Sul, por Elpenor e Ever Lovely, do Stud 
F.A.N.), Augusto Cavalcanti, 61 quilos. 

9° 	El Asteroide (masc., cast., 4 anos, do Rio Gran- 
de do Sul, por Elpenor e AI Oina, do Sr. Luiz 
R. Lima R. Spinola), Albenzio Barroso, 60 quilos. 

10 . 0  - . Palace (masc., 5 anos, do Paraná, por Bahari 
e Farway, do Si'. Antônio Gilberto Jovino), Re-
nato Machado, 61 quilos. 

11 . 0 	 Scherzo (masc., cast., 4 anos, de São Paulo, por 
Royal Forest e Scotch Kilt. do Stud Seabra), 
Armando Cataldi, 60 quilos. 

12.° 	Panamá (masc.. cast., 4 anos, de São Paulo, por 
Mo) , umbi e Loire, do Haras Anhanguera), Júlio 
Santos, 60 quilos. 

13.° 	Rethurkan )rnasc., alazão, 3 anos, de São Paulo, 
por John Ai'aby e Turkhan Lass, do Sr. Antonio 
Sailum), João M. Amorim, 56 quilos. 

14.° 	Batatais (masc., cast., 5 anos, de São Paulo. por 
Timão e Sagarana, do Stud Batatais, Clóvis Du-
tra, 61 quilos. 
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Não correu Bar. Tempo, 152" e 9/10 (areia 
leve). Diferenças, meio corpo e três corpos. 
Criador, Haras Bela Esperança (Sr. José Pauli-
no Nogueira). Treinador, João de Castro Godoy. 

O ganhador 

O "14 de Março" foi a primeira tentativa 
clássica e Zenabre, que até então vinha atuando 
na esfera comum e em distâncias pequenas. Ex-
perimentado em percursos maiores, mostrou, pri-
meiro nos exercícios e depois na própria corrida, 
uma notável adaptação, que o capacitou a deixar 
os páreos comuns. 

Zenabre correu sete vêzes, obtendo três vi-
tórias, três segundos e um terceiro lugares, ja-
mais entrando descolocado. Seus prêmios so-
mam Cr$ 6.620.000, assim divididos: Cr$ ...... 
3.600.000 correspondentes às vitórias e Cr$. 
1.020.000 às colocações. 

O ganhador do "14 de Março", revelação au-
têntica e não menos autêntica promessa, descen-
de do cavalo estrangeiro Pharas, um "Pharis" de 
crescentes êxitos, e da égua nacional Remington, 

ri 

ApOs 01 ii 1)01 ga iii e luta, 1 )e iidieo ( areia logrou fazer com 
que '/iiialire livrasse pequena vantagem sobre l'aiml heoii. 

de que é o segundo filho, e cujo "turf record" 
é o seguinte: 

1960 	Yocar, [em., cast., P01' Eboo. 

1961 	Zenabre. masc,, cast., por Phaias. 

1962 	Sem notícias, 

1963 	Vazia de Eboo. 

Ultrapassado o disco, Zeiiahre é o ganhador sõl)re Paiitheon 
e Laurel. Deado, em quarto, batendo Enjeti e LonhJ)ier. 
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Muito veloz, a promissora Frígia 
0* 

derrotou Moravia com facilidade 
No Clássico Presidente Luiz Alves de Al-

meida, disputado na última semana de março, 
foram reunidas as potrancas de dois anos que 
melhor haviam se mostrado nos dois primeiros 
meses de atividade da nova geração. Tratava-se, 
aliás, do primeiro clássico para as potrancas e 
nêle triunfou a veloz Frigia, que fôra inscrita 
amparada por um excelente retrospecto. 

O percurso 

A partida foi boa. Largando pelo centro da 
raia, Frigia imediatamente tomou a ponta, sur -
gindo Morávia e Querúbia a seguir, ambas tra-
vando desde logo luta pelo segundo lugar. Mais 
atrás corriam Sumba e Acintosa. Na ãltura da 
variante, Frigia ampliou sua vantagem, enquanto 

y 

.1 

:W 

Morávia se desprendia de Quei'úbia. Cem me-
tros mais e ambas as potrancas se destacavam 
das outras, tendo cruzado o disco na ordem ci-
tada, enquanto Taiga, avançando muito nos últi-
mos instantes, livrava pequena vantagem sõbre 
Mirra e Querúbia, obtendo o terceiro lugar. 

Resumo técnico 

Clássico Presidente Luiz Alves de Almeida 
- Para potrancas nacionais de 2 anos 1.200 
metros (grama) - Prêmios: Cr$ 6.400.000, sen-
do Cr$ 4.000.000 à primeira colocada, Cr$ ...... 
1.200.000 à segunda, Cr$ 800.000 à terceira e 
Cr$ 400.000 à quarta - Aos criadores, 10. 

1.0 -- Frigia (fem., cast., 2 anos, de São Paulo, por 
Melody Fair e Harpavi, do Haras Santa Terezi 
ilha) Clóvis Dutra, 55 quilos. 

2 . 0 	Moi'ávia tem., cast., 2 anos. de São Paulo, por 
Burpham e Cadência, do SI ud Maioral) Aleksian 
Artin, 55 quilos. 
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Frígia, a veloz «dois anos», retorna à repesageni após sua 
vitória de ponta a ponta no «Luiz Alves de Almeida». 
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A vitória da filha de Mlody Fair é liquida. Morávia des- 
taca-se meio corno de Querúbia, que começa a esmorecer. 

o 	
O 050/0 	 5 	

O 	 '0o.ao 

Frígia é a vanguardeira desde 
a partida, seguida de Morávia 
e Oueiúhia, que lutam 1)010 2.". 

3° 	Taiga (fem.. cast., 2 anos, de São Paulo, por 
Acapuico e Taiúva, do Sr. Roberto Alvos de Al-
meida) Albénzio Barroso, 55 quilos. 

4° 	Mirra tem., cast., 2 anos, de São Paulo, por 
Burpham e Rardama, dos Haras Jahú e Rio das 
Pedras), Joaquim G. Silva, 55 quilos. 

5. 	- Quet'úbia (tem., cast., 2 anos. de São Paulo. por 
Peter Choice e Royal Speech, rio Stud Benfica) 
Renato Machado, 55 quilos. 

6° 	Acintosa (tem.. cast., 2 anos, de São Paulo, por 
Nordic e Acquavit, do Stud Seabi'a), Luiz Rigoni. 
55 quilos. 

70 - - Fogosa (tem.. cast., 2 anos, de São Paulo, por 
Melody Fali' e Cordélia, do Haras Santa Terezi-
nha), Selmai' Lobo, 55 quilos. 

8.0 	Kanaia (fem., cast., 2 anos, de São Paulo, por 
Pewtei' Platter e Manaia, cio Si'. Antonio Sallum(, 
João M. Amorim, 55 quilos. 

9 ° 	Sumba (fem., alazã, 2 anos, de São Paulo, por 

Pelei' Choice o Dammit, cio Stud Tuliar), Anto-
nio Bolino, 55 quilos. 

Não correram, Nevei' Late e Marisela. Tem-
po, 74" e 1/10 (grama pesada). Diferenças, 3 
corpos e meio e 2 corpos. Criador, Haras San-
ta Terezinha. Treinador, Roberto Oliveira F.. 

A ganhadora 

A luta agora é pelo 2.° pôsto. Frígia distancia-se ainda 
mais das rivais. Taiga já começa a atropelar com ímpeto. 

Ao vencer o Clássico Presidente Luiz Alves 
de Almeida, Frígia corria pela terceira vez. An-
teriormente, ao estrear, cêrca de um mês atrás, 
a pctranca obtivera um segundo lugar, a um 
corpo apenas de Mirra, cm 1.000 metros, adian-
tando-se a dez competidores, entre elas Taiga e 
Infância. Voltando a ser apresentada uma se-
mana depois, Frigia obteve a sua primeira vitó-
ria, em firme estilo, cobrindo os mil metros em 
61" e 2/10, C derrotando Voante, Darling, Xára, 
Rirma, Mágica, infância e Tália. 

Desta forma, as apresentações de Frígia re-
sultaram em duas vitórias, uma delas clássica, 
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e um segundo lugar, com prêmios que somam 
Cr$ 6.100.000, dos quais Cr$ 5.500.000 são refe-
rentes aos triunfos. 

Frigia faz parte da primeira geração do ca-
valo europeu Melody Fair, um filho de Fair Copy 
em égua por Bahram; aliás, Miss Melissa, a égua 
citada, é neta materna de Salmon Tiout, que é 
o pai do extraordinário King Salmon. Pelo lado 
materno, Frigia descende de Harpavi, que é fi-
lho de Esquimau, cujos descendentes, tanto ca-
valos quanto éguas, têm-se destacado cada vez 
mais, na reprodução, nos últimos anos. 

O "turf record" de Harpavi é o seguinte: 

1956 	Marvi, fem., cast., por Strong i'th'arrn. 

1957 	Non Varela, masc., cast., por Orbaneja. 

1958 	Orpavi, fem., cast., por Ouragan. 

1959 	Parruá (morreu), fem., cast., por Ouragan. 

1960 - N.N. (morreu), por Ouragan. 

1961 - Sem notícias. 

1962 Frigia, 	fem., east.. por Melody Fair. 

1963 N.N., 	masc., cast., por Melody Pai. 

1964 - N.N., 	masc., cast. esc., 	por Melody 	Faii'. 

5- 

E,  

Com três três corpos de vantagem sôbre a sua mais próxima 
rival, Frigia cruza o disco. A seguir. Morávia, Taiga e Mirra. 
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Nageur repetiu com autoridade 

sua excelente vitória de estréia 

A primeira das provas de importância des-
tinada aos cavalos de dois anos foi disputada 
cm fins de março com a denominação de Clás-
sico Presidente Herculano de Freitas. A vitória 
de Nageur, registrada com grande categoria, não 
surpreendeu, pois era êle uma das fôrças incon-
testáveis à vista do que já produzira. 

O percurso 

Dada a partida em bom momento, despontou 
o potro Spry, seguido de Londonderry e Nageur; 
mais atrás vinham Gastáo, Pleocádio e Mascate. 
No início da reta pr5priamente dita, Londonder-
ry foi atacado e logo dominado por Nageur, que 
se pôs no encalço de Spry, tendo êste último re-
sistido até os derradeiros 250 metros. Uma vez 
adiante, Nageur procurou fugir, mas não chegou 
a ampliar muito sua vantagem, porque teve de 
aparar o ataque de Mascate, que surgiu atrope-
lando junto à cêrca interna. Travou-se, então,  

curta e renhida luta, da qual Nageui saiu vito-
rioso. Tendo passado por Spry nos últimos me-
tros, Gastão obteve o terceiro lugar. 

Resumo Técnico 

Clássico Presidente Herculano de Freitas 
Para potros nacionais de 2 anos - 1.200 metros 
(grama) - Prêmios: Cr$ 8.400.000, sendo Cr$ 
4.000.000 ao primeiro colocado, Cr$ 1.200.000 ao 
segundo, Cr$ 800.000 ao terceiro e Cr 400.000 
ao quarto - Aos criadores, 10w. 

1.0 - Nageur (masc., cast., 2 anos, de São Paulo, por 
Faublas e Fanfare, do Haras São Bernardo S.A.), 
José Osimo Silva Filho, 55 quilos. 

2. 0 	Mascate (masc., cast., 2 anos, de São Paulo, por 
Adil e Garrama, dos Haras Jahú e Rio das Pe-
dras), Joaquim G. Silva, 55 quilos. 

3. ° 	Gastão (masc., cast.. 2 anos, de São Paulo, por 
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Nageur retorna após seu triunfo no urinleiro clássico para 
cavalos de 2 anos, o «Presidente Herculano de Freitas». 
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Nos 20o inetros finais, N ageti r 
apara a impetuosa atropelada 
de Mascate, junto à cêrca. 

— * - 

1 

Mascate e Nageur estão quase 
na niosma linha, nos 150 me- 
tros. Spry e Gastão a seguir. 

Norçljc o 1-Jabla, cio Si. Paulo Jose do Costa 

Joaquim R. Olguin, 55 quilos. 

40 -- Spr,y mase., cast., 2 anos, de São Paulo, por 

Noi'dic e Lady Gipsy, cio Si. Antonio Sailum 

João M. Amorim, 55 ciuliOs. 

5. 	Lonclonclerry masc., cast., 2 anos, de São Paulo, 

por Nisos e Loretta, cio Stud Seahi'a Luiz Ri-

goni, 55 quilos. 

6.0 - Pleocádio (masc., alazão, 2 anos, do São Paulo, 

por Faublas e Leocádia, cio Stud Belmar), José 

Cai valho, 55 quilos. 

7° -- King Lavrence masc., cast., 2 anos, de São 

Paulo, por Kameran Khan e F'rulic, do iIai'as São 

Miguel), Edson Amorim, 55 quilos. 

Purfan masc., cast., 2 anos, de São Paulo, por 

Cotoxá e Xc'oi'a, do Sioci Poolistinhíi , _'cloksiun 

Ai'i ia, aa quilos. 

Não correram, Kalapalo e King Ai'cher. 
Tempo, 72" e 1/10 (grama leve). Diferenças, 
um corpo e dois corpos. Criador, Haras São 
Bernardo S.A. (Barões Leithner). Treinador, 
Alexandre Rostwoi'owsky. 

O ganhador 

Apresentado no Prêmio Rafael de Barros Fi-
lho, quando da estréia da geração, no início de 
fevereiro, Nageur ganhou uma dessas provas, já 
que o páreo fôra desdobrado em dois, em virtu-
de de elevado número de inscrições. Na opor-
tunidade, o filho de Fatiblas deixou a melhor 
das impressões, tendo então vencido aquêlcs mil 
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A segunda apresentação de Nageui' e exa-
tamente a que aqui estamos focalizando, resul-
tando pois que sua campanha resume-se em duas 
apresentações, ambas transformadas em vitórias, 
com prêmios que somam Cr$ 6.500.000. 

Nageur, um produto do excelente Haras São 
Bernardo S.A., que cria qualidade e não quanti-
dade, é filho do cavalo francês Faublas, que tem 
melhor aparecido agora, pois maiores oportuni-
dades lhe foram oferecidas. Pelo lado materno 
o promissor potro paulista é filho de Fanfare, 
égua nacional de excelente origem, de expressiva 
campanha nas pistas e cujo "turf recoi'd" é o se-
guinte: 

196() 	Leopard, rnasc., alazão, 1)01' F'auhho. 

1961 	Magloire, rnasc., cast., por FaLIhla. 

1962 	Nageur. rnasc., cast., por Faublas. 

metros em belo estilo, no tempo de 59" e 9/10, 
denotando Kalapalo, Gastão, Cuore, Filme, Ra- 	

1963 - Operettc, fcrn., alazã, por Faublas. 

leigh e Kalápigo. 	 1964 - Coherta por Faublas 

r 'r— 

Em 

O disco é akancado. O defensor do Haras São Bernardo 
livra mais de um corpo sôbre Mascate, que obténi a dupla. 



Provas de 1/A • nlmaçao*'  
Prêmio Silvio Paes de Barros 

Reagindo inesperadamente, Lurfaia venceu 
o Prêmio "Sílvio Paes de Barros", prova princi-
pal das corridas de 3 de janeiro de 1965, derro-
tando Jidra no "ôlho mecânico". As três res-
tantes competidoras não chegaram a participar 
da disputa prõpriamente dita. A vencedora foi 
dirigida por Joaquim G. Silva. 

A vencedora 

Lurfaia, feminina, castanha, 3 anos, é filha 
de Caporal e Burfaia, de criação e propriedade 
dos Haras Jahú e Rio das Pedras (São Paulo). 
É treinada por Castorino Borges. 

O percurso 

A partida foi rápida e boa. Lurfaia logo 
despontou, com Jidra e Peônia Rúbia empare-
lhadas na segunda colocação; mais atrás corriam 
Paula e Desídia. Nos 1.600 metros, Lurfaia ti-
nha pouco mais de um corpo de vantagem sôbre 
Peônia Rúbia, que já havia dominado Jidra. 

Paula e Desídia continuavam sendo as últimas 
colocadas. Nos 1.400 metros, Jidra forçou o rít-
mo da corrida, passando por Peônia Rúbia, apro-
ximando-se de Lurfaia. Na reta, Jidra atacou 
Lurfaia e, depois de breve luta, dominou-a, che-
gando a livrar meio corpo. Contudo, nos últi-
mos 200 metros, Jidra cansou e Lurfaia, exigida 
com rigor por Joaquim G. Silva, reagiu, vencen-
do a prova por diferença mínima, conforme po-
sitivou a chapa do "ôlho mecânico". 

Resumo técnico 

Prêmio "Sílvio Paes de Barros" (animação) 
2.000 metros Para éguas nacionais de 3 e 

mais anos. Prêmios: Cr$ 3.200.000, sendo Cr$ 
2.000.000 à primeira colocada, Cr$ 600.000 à se-
gunda, Cr 400.000 à terceira e Cr$ 200.000 à 
quarta Aos criadores, 10. 

1.0 	Lurfaia, Joaquim G. Silva, 53 quilos. 

2.° 	Jidra, Luiz Rigoni, 55 quilos. 

3•0 	Paula, José Osimo Silva Filho, 58 quilos. 

4•0 - Desídia, J. C. Martins, 57 quilos. 

Peônia Rúbia, Antonio Bolino, 58 quilos. 

Tempo, 126" e 8/10. Areia leve. 

Bastante exigida por Joaquim 
G. Silva, Lurfaia obteve vitória 

- 	. 	no «Silvio Paes de Barros». 

o 
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Judô cruza o disco, com Iigcira 

vantagcm sõbre Harvard, ven- 
cendo o «Manoel da Nóbrega». 

LURFAIA JUDÔ 
Feminino, castanho Ma'elilino, casf»nho-eciiro 

Or, Paulo - 1961 Sao Paulo - 1961 

í)jt'l)el Bois Roiissel 

NyaiigiI Tehraa 

einan Staralia 

Rabiam 

11  (1 i 

	 ('asanova 

Lover Bihibeg 	Munitaz 

- ('a na ruo Begir ii 

Ilvperion - Pli a ris 

Biirphan Prian 

froirbie 1),jezinui 

Trunfo lIra ntõme 

Faiaiu,a JIoi.irdeilles 

Organdi Viirjerkes 

Prêmio Manoel da Nobrega 

Judô foi o vencedor do Prêmio "Manoel da 
Nóbrega", em 1.000 metros, prova principal das 
corridas de 24 de janeiro de 1965. 

O defensor das côres do Haras "Ipiranga" 
só conseguiu a vitória depois de intensa luta com 
Harvard, que lhe ficou a menor de meio corpo. 
Foi dirigido por Antonio Bolino. 

O vencedor 

Judô, masculino, castanho, 3 anos, é filho 
de Kameran Khan e Portoire, de criação e pro-
priedade do Haras "Ipiranga" (São Paulo). É 
treinado por José Silvestre de Souza. 

O percurso 

A partida foi dada em momento propício. 
Harvard saiu na frente, atacado por Batu Khan 
e Judô, enquanto Item e Vilico corriam próxi-
mos. Ainda na variante, Judô firmou-se em se-
gundo lugar e aproximou-se de Harvard. Os dois 
competidores seguiram em luta equilibrada até 
os últimos metros, quando Judô conseguiu livrar 
pequena vantagem. Item classificou-se em ter-
ceiro lugar, depois de resistir ao assédio de Gal-
lant Boy. 

Resumo técnico 

Prêmio "Manoel da Nóbrega" (Animação) 
1.000 metros - Para cavalos nacionais de 3 

e 4 anos. 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. 

- Judô, Antonio Bolino, 56 quilos. 

	

2.° 	Harvard, Mardcn Alonso, 58 quilos. 

	

3 ° 	Item, Antonio Masso. 58 quilos. 

	

4 0 	Gallant Boy, Nelson Pereira, 58 quilos. 

	

5C 	Batu Khan, João Marchant. 58 quilos. 

Rangpur, Luiz Rigoni, 56 quilos. 

70 - Vilico, José Alves, 58 quilos. 

8. °  - Javon, Dendico Garcia, 58 quilos. 

90 -- Saimal. R. Machado. 56 quilos. 

	

10.° 	Keynesiano, Gastão Massoli, 56 quilos. 

Não correram Peteryn e Levino. Tempo, 
59" e 8/10 (grama molhada). 

0-0 
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Prêmio Anchieta 

O Prêmio Anchieta, para éguas nacionais de 
3 e 4 anos, disputado em 25 de janeiro de 1965, 
assinalou a vitória de Increible, que, atuando 
pela segunda vez, manteve o seu título de invicta. 

A vencedora foi dirigida por Urias Bueno. 

A vencedora 

Increible, feminino, tordilha, 3 anos, é filha 
de Idaho e Pastime, criada pelo Haras Faxina 
(São Paulo), de propriedade de Francisco Verde 
Martinez. Ë treinada por A. Schiavon. 

O percurso 

Increible saiu lutando com Ebonette e nos 
últimos 150 metros conseguiu dominar a situação 
para ganhar por dois corpos. Ebonette cansou 
e acabou sendo vencida por Embolada e Jagua-
riúna, nos últimos instantes. Fala malogrou e 
Uchaia fraturou o sesamóideo diante das primei-
ras arquibancadas, onde seu jockey desmontou. 

Resumo técnico 

Prêmio Anchieta (Animação) 	1.000 me- 
tros 	Para éguas nacionais de 3 e anos. Pré- 
mios: Cr$ 2.400.000, sendo Cr$ 1.500.000 à pri-
meira colocada, Cr$ 450.000 à segunda, Cr$. 
300.000 à terceira e Cr$ 150.000 à quarta 	Aos 
criadores, 10. 

4 

Com Urias Bueno no dorso, Increible retorna à repesagem, 
tendo vencido com muita categoria o Prémio Aiichieta. 

1.0 - Increible, Urias Bueno. 55 quilos. 

2.° 	Embolada, José G. Silva, 56 quilos. 

30 	Jaguai'iúna, Antonio Bolino, 56 quilos. 

4 °  - Ebonette, João Marchant, 56 quilos. 

- Mayaquil, José Osimo Silva Filho. 58 quilos. 

6.0 - Rodésia, J. R. Olguin, 56 quilos. 

Tacerna, A. Cavalcanti, 58 quilos. 

Fala, José Alves, 58 quilos. 

9,0 -- Uchaia, O. Reichel, 56 quilos. 

Tempo, 59" e 6/10 (grama úmida). 

H. 

In(reihe cruza o disco (OlU 

dois corpos sôbre Embolada. A 
seguir •Jaguarbi ria e Eboi,it te. 
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A. Artin, COfli justificado sorri-
so, retorna cola sua ('oliduzida 
Morávia para a reiesagein. 

Prêmio Eleutério Prado (A) 

O Prêmio Eleutério Prado (A), reservado 
para as potrancas de 2 anos, disputado em 6 de 
fevereiro de 1965, foi vencido por Morávia. 

A vencedora foi dirigida por Aleksian Artin 
e marcou o melhor tempo entre as estreantes, 
nas duas provas dêsse dia. 

A vencedora 

Morávia, feminino, castanha, 2 anos, é filha 
de Burphan e Cadência, criada pelo Haras Jahú 
e Rio das Pedras (São Paulo) e de propriedade 
do Stud Maioral. É treinada por Jorge Oliveira 
Ju n 01. 

INCREIBLE 
	

MORÁ VIA 
Fenli 01 t1)I 	1) IiI7.'i o 

	
l"tiiiiiiiiio, ('iIOtllTIIl() 

Suo I'iiiilo - uo;i 	 S)) I'.i)Il)) - 1901  

O percurso 

Rápida a partida, saindo Taiga na ponta e 
correndo para fora, em prejuízo de Alicia. Mo-
rávia aproximou-se de Taiga antes da variante e 
a dominou logo a seguir, enquanto Sumba passa-
va para segundo, ficando Taiga em terceiro lu-
gar. Nos 300 metros, Morávia destacou-se de 
Sumba, com Taiga ganhando terreno, pelo lado 
de dentro. Esta chegou a ficar apenas pescoço 

atrás de Morávia, mas essa, exigida por seu jo-
ckey, voltou a livrar vantagem, vencendo por 
um corpo. 

Resumo técnico 

Prêmio Eleutério Piado (A) (Animação) - 
1.000 metros Para potrancas nacionais de 2 
anos. Prêmios: Cr$ 4.000.000, sendo Cr$ ..... 
2.500.000 à primeira colocada, Cr$ 750.000 à se-
gunda, Cr$ 500.000 à terceira e Cr$ 250.000 à 
quarta colocada Aos criadores, 10. 

	

1 ° 	- Morávia. Aleksian Ai'tin, 55 quilos 

Taiga, J. G. Silva, 55 quilos. 

3,0 - Alicia, José Osirno Silva Filho, 55 quilos. 

	

4° 	Sumba, Luiz Rigoni, 55 quilos. 

5 °  -- Fogosa. C. Dutia, 55 quilos. 

6.° - Falupa, C. Lornhardo .55 quilos. 

	

7,0 	Derrtelle, José Alves. 55 quilos. 

	

S. 	-- Infância, J. R. Olguin. 55 quilos. 

1' - Evo, A. Cavalcanti, 55 quilos. 

Tempo, 62" e 3/'10 (grama pesada). 
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Rigoni leva Acintosa até o dis- 
co, vencendo, em bonita atro- 
pelada, o «Eleutério Prado» B. 

Prêmio Eleutério Prado (B) 

Acintosa foi a vencedora da prova "B" do 
Prêmio Eleutério Prado, disputado no dia 6 de 
fevereiro de 1965, para potrancas nacionais de 
2 anos. A ganhadora foi bem dirigida por Luiz 
Rigoni. 

A vencedora 

Acintosa, feminina, castanha, 2 anos, é filha 
de Nordic e Acquavit, criada pelo Haras Gua-
nabara (São Paulo) e de propriedade do Stud 
Seabra. É treinada por Pedro Gusso Filho. 

O percurso 

Never Late, muito veloz, tomou a ponta as-
sim que foi dada a partida, enquanto Lindago-
mes e Acintosa lutavam pelo segundo lugar, ten-
do Darling largado mal. Na variante notou-se 
o avanço de Querúbia, que atacou Never Late. 
Nos 300 metros, Never Late conseguiu desven-
cilhar-se de Querúbia, mas Acintosa começou a 
progredir junto à cêrca e em frente das sociais 
dominou a favorita, para atingir o disco na pri-
meira colocação. Never Late manteve o segun-
do lugar, com Querúbia a seguir. 

Resumo técnico 

Prêmio Eleutério Prado (B) (Animação) 
1.000 metros - Para potrancas nacionais de 2 
anos. Prêmios: Cr$ 4.000.000, sendo Cr$. .. .. 

2.500.000 à primeira colocada, Cr$ 750.000 à se-
gunda, Cr$ 500.000 à terceira e Cr$ 250.000 à 
quarta 	Aos criadores, 10.  

1.0 - Acintosa, Luiz Rigoni, 55 quilos. 

2. ° 	Never Late, José Osimo Silva Filho, 55 quilos. 

30 	Querúlia, R. Machado, 55 quilos. 

4. ° 	Diabólica, João M. Amorim..55 quilos. 

5° - Lindagomes, J. Carvalho, 55 quilos. 

6.0 - Darling, J. Roldão, 55 quilos. 

7,0 - Becacinc', U. Bueno, 55 quilos. 

8. ° 	Octa, A. Cavalcanti, 55 quilos. 

9. »  - Eneida, Francisco Peiez, 55 quilos. 

10. 0 	Kiriaki, Antonio Bolino. 55 quilos. 

Tempo, 62" e 6/10 (grama pesada). 

A defensora do Stud Seabra, após a magnífica vitória no 
Prêmio Eleutério Prado (B) , retorna mira a repesagein. 
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1 . 0  Nageur, José Osimo Silva Filho, 55 quilos. 

2. 1  Kalapalo, Antonio 	Bolino, 	55 	quilos. 

30 
- Gastão, 	J. R. 	Olguin, 	55 	quilos. 

4,0  Cuore, J. C. Mai tins, 55 quilos. 
50  Filme, D. Silva, 	55 	quilos 

G. °  Raleigh, 	João M. 	Amoi'im, 	55 	qúi]os. 

5. °  Kalapigo, E. Amorim, 	55 quilos. 

Não correram Bolero, Maimbu e Aniversá-
rio. Tempo, 59" e 9/10 (grama macia). 

Aparando a impetuosa atropelada de Kalapalo, Nageur 
Cruza o disco com quase 1 Corpo de vantagem sôbre o rival. 

Prêmio Rafael de Barros 

Filho (A) 

O Prêmio "Rafael de Barros Filho' (A), 
disputado a 7 de fevereiro de 1965, reunindo 7 
potros, foi meritõriamente vencido por Nageur, 
depois de bonita luta com Kalapalo. 

O ganhador foi dirigido por José Osimo 
Silva Filho. 

O vencedor 

Nageur, masculino, castanho, 2 anos, é filho 
de Faublas e Fanfare, de criação e propriedade 
do Haras São Bernardo (São Paulo). Ë treina-
do por Alexandre Rostworowski. 

O percurso 

Nageur e Kalapalo saíram nas duas primei-
ras colocações, com Cuore em terceiro lugar. 
Dos 400 metros até o vencedor, Kapalo tentou 
dominar Nageur, chegando quase a igualar sua 
linha, mas o castanho do Haras São Bernarde 
resistiu e acaoou se destacando quase um corpo 
ao cruzar o disco. 

Resumo técnico 

Prêmio "Rafael de Barros Filho" (A) (Ani-
mação) 1.000 metros - Para potros nacio-
nais de 2 anos, inéditos. Prêmios: Cr$ 4.000.000, 
sendo Cr$ 2.500.000 ao primeiro colocado, Cr$ 
750.000 ao segundo, Cr$ 500.000 ao terceiro e 
Cr$ 250.000 ao quarto Aos criadores, 10. 

ACINTOSA NAGEUR 
1"niiititio, 	castanho '1>L5('IiIiilO, ('t,tliilii) 

S'io Paulo - Çsão 	I..ttiIo - 

%'tr 	Reli(' Ph:tros 

JI ii' 	 Ii rida 1 liiari 

Colors ('1i'i'4itfla 

cloipi' 
Z 

jock 

Norniandie 	 iltiNord - Na i i>i il 

I9Iark 'I'iiiiriima 

Cru tia ('li 

('tib Vii,Iott('elIe 

Cruzi\IontiI   , Lontagtiaiia 

de Malta 
oi 

Jitige 	et 

Rhode' Retise de N oir 

Achr-IN 	 Si'ltolar ('>tnihrai l%i'ddirig 

Dalmary ('aIa' 

O filho de Faublas retorna à repesagem, após a vitória 
no «Rafael de Barros filho» (A). José O. Silva F.°, o joekey. 
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Prêmio Rafael de Barros 

FiIIio (B) 

Com o "forfait" de Ascot, a prova "B" do 
Prêmio "Rafael de Barros Filho", disputada no 
dia 7 de fevereiro de 1965, foi apresentada com 

Com José de Carvalho 110 (torso, PIeocfulio retorna da Pista, 
a IlóS vciwer com catvgoria o «R atuei de Barros Ei 1h o» (8 

10 concorrentes, e vencida em muito bom tempo 
por Pleocádio, que teve de ser exigido ao máximo 
para resistir aos fortes ataques de King Scotch. 

Foi pilotado por José Carvalho. 

O vencedor 

Pleocádio, masculino, alazão, 2 anos, é filho 
de Faubias e Leocádia, criado por Alfredo Fran-
cisco Martinelli (São Paulo) e de propriedade do 
Stud Belmar. É treinado por Canino Arthur. 

O percurso 

King Lawrence e Pleocádio saíram lutando 
pela ponta com King Scotch em terceiro lugar. 
Nos 300 metros King Scotch atacou os dois pon-
teiros e, enquanto King Lawrence cansava, Pleo-
cádio resistia ao alazão do Haras Ipiranga e cru-
zava o disco com o tempo de 59" e 1/10. 

Resumo técnico 

Prêmio "Rafael de Barros Filho" (B) (Ani-
mação) - 1.000 metros Para potros nacionais 
de 2 anos, inéditos. Prêmios: Cr$ 4.000.000, sen-
do Cr$ 2.500.000 ao primeiro colocado; Cr$.... 
750.000 ao segundo, Cr$ 500.000 ao terceiro e 
Cr$ 250.000 ao quarto - Aos criadores, 10. 

Pleocádio, José Carvalho. 55 quilos. 

2° -- Ring Scotch, Antonio Bolino, 55 quilos. 

3 °  - Ring Lawrcncc, Edson Amorim, 55 qwlos. 

4,0 	Cormoi'ão, F. Sobrou o, 55 quilos. 

Cezarius, I. Antonio 55 quilos. 

6° - Yo Mas, José Alves, 55 quilos. 

• - Kafalah, A. Portilho. 55 quilos. 

- F(, nyang. A. Masso, 55 quilos. 

- ÕIho Nêle, R. Machado, 55 quilos. 

1( 	Schenico, João M. Aniorim, 55 quilos. 

Não correu Ascot. Tempo, 59" e 1/10 (gra-
ma macia). 



ii 	i 	r. 
Prêmio 

1h 	 #- 
Jockey iuo ao Rio 

Grande do Sul" 

Bem dirigido por Clóvis Dutra, Interlagos 
venceu o Prêmio "Jockey Club do Rio Grande 
do Sul', prova principal noturna do dia 22 de 
fevereiro de 1965. Laurel, o grande favorito, 
malogrou devido à saída, que foi defeituosa. 

O percurso 

Péssima a saída. Quando o "starter" deu a 
partida, Laurel e High Hilis mantiveram-se pa-
rados, o que prejudicou de forma decisiva a atua-
ção do favorito Laurel. Panamá assumiu a pon-
ta, com Janjão e Bataclan lutando pelo segundo 
lugar, seguidos de Jotamar, Interlagos e Deado. 
Na reta oposta, Janjão passou por Bataclan e 
aproximou-se do ponteiro Panamá, enquanto In-
terlagos melhorava para o quarto lugar. No iní-
cio da curva, Janjão dominou Panamá, livrando 
três corpos e, no final da curva da Vila Hípica, 

Interlagos passou à segunda colocação. Na reta, 
Interlagos atacou Janjão e ambos foram em re-
nhida luta até pouco antes do disco, quando o 
pilotado de Clóvis Dutra conseguiu dominar o 
adversário. Batatais e Deado atropelaram jun-
tos e lutaram muito pelo terceiro lugar, que cou-
be a Batatais. O favorito Laurel, com o atraso 
na partida, nada mais pôde fazer. 

O vencedor 

Interlagos, masculino, alazão, 4 anos, de São 
Paulo, é filho de Manguari e Cantarelle, de pro-
priedade do Sr. Max Perlman e treinado por 
Waldemar P. Mendes. Criação do Haras Ipi-
i'a nga. 

Resumo técnico 

Prêmio "Jockey Club do Rio Grande do Sul" 
(animação) - 2.000 metros (areia) - Para pro-
dutos nacionais de 3 e mais anos. Prêmios: Cr$ 
3.200.000, sendo Cr$ 2.000.000 ao primeiro colo-
cado, Cr$ 600.000 ao segundo; Cr$ 400.000 ao 
terceiro e Cr 200.000 ao quarto - Aos criado-
res, 10h-. 

PLEOCÁDIO INTERLAGOS 
I. - Interlagos. Clóvis Dutra, 57 quilos.  

iaseuIiiitt, 

	

alazão 
2. °  Janjão, 	José 	O. 	Silva 	Filho, 	57 	quilos. 

Masculilio, 

ão Paulo - 1962 sao 	i'atti, - imu;o 3 °  Batatais, 	Luis 	Rigoni, 	58 quilos. 

I'haro Kjit, 	 Salmoii 4° Deado, 	Carlito 	Taborda, 	57 	quilos. 

1' 	Iiiari Salmoti 	 Trotil 

('ariinta \hilva 5.° - Panamá, I. Antônio, 57 quilos. 

J)arIIs G. °  Metaxas, C. Lombardo, 57 quilos. 
.lock 

(lera 
r%azlad — 

- (,Ielo 
.-. .o Laurel. 	Joaquim 	G. 	Silva, 	53 quilos. 

1'o ti t/l 

Bataclan, 	Francisco 	Peres, 	58 	quilos. 
\atoiit Vatetior 

totn i"airy 	Ititig 9. °  
.iit 0H11) (' 

 Young Love, A. Barroso, 57 quilos. 
di-s 	t'te 

10.° -- High 	Hills, 	Antonio 	Bolino, 	58 	quilos. 
l"oxg tove Ztie('a rei lo 

l'ilipina 	II Pigra IJ.° Jotamar, 	Aleksian Artin, 	57 	quilos. 
I'olintsia Preltv 	Spariz 

Não correu Knock Out. Tempo, 127" e 3/10. 

lii teria gos, 	atrO i)('I ai) (10 	('0111 

ímpeto, cons(-gtiv (l(tminai' ,Jahi- 
,jão. Clóvis Dutra, o joei't'. 

0° 



Prêmio Jockey Club 

Campineiro 

Loconde, esplêndidamente dirigido por Joa-
quim G. Silva, foi o ganhador do Prêmio Jockey 
Club Campineiro, em 1.300 metros, reservado 
para cavalos nacionais de 3 e 4 anos. 

Depois de dominar o ponteiro Rimalt, no 
início da reta de chegada, Loconde resistiu à 
atropelada de Harvard, para cruzar o disco com 
um corpo de vantagem. 

O vencedor 

de dominou Rimalt, mas recebeu o duplo ataque 
de Harvard e Javon. O dirigido de Joaquim G. 
Silva tinha reservas e pôde manter-se na pri-
meira colocação até a meta. Harvard ficou com 
o segundo pôsto e Javon finalizou a seguir. Os 
demais pouco fizeram. 

Resumo técnico 

Prêmio Jockey Club Campineiro (Animação) 
- Para cavalos nacionais de 3 e 4 anos - 1.300 
metros (grama) - Prêmios•. Cr$ 2.400.000, sen-
do Cri 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° -- Loconde, Joaquim G. Silva, 57 quilos. 

Loconde, masculino, castanho, 3 anos, é f i- 	2.° 	Harvard, C. Dutra, 58 quilos. 
lho de Burpham e Cadência, de criação e pro- 	30 - Javon, Dendico Garcia, 58 quilos. 
priedade dos Haras Jahú e Rio das Pedras (São 
Paulo). Ë treinado por Castorino Borges. 	 4° 	Jelon, Selmar Lobo, 58 quilos. 

O percurso 

Rimalt apareceu na frente, logo após ter 
sido dada a partida em momento oportuno, cor-
rendo em segundo Ocidental. Mais atrás vinham 
Magloire, Loconde, Harvard e Javon. Nos 700 
metros, Loconde passou por Magloire e aproxi-
mou-se dos dois primeiros. Na reta, Ocidental 
cansou e Loconde atacou Rimalt, que resistiu 
um pouco. Em frente às arquibancadas, Locon- 

5o 	Rasputin, E. Gonçalves, 57 quilos. 

Rimalt, J. R. Olguin, 57 quilos. 

7.° - Magloire, José Osimo Silva Filho, 57 quilos. 

8.° 	Loyal, José Alves, 57 quilos. 

Carataí, M. Padial, 58 quilos. 

10.0 	Ocidental, Mário Borges, 58 quilos. 

11.° 	Ioiô Valentão, Antonio Bolino, 58 quilos. 

Não correram Gallant Boy, Rico Araby, 
Chambão e Lilliput. Tempo, 81" e 4/10 (grama). 

5 

Loeond, bem dirigido por Joa-
(ijm G. Silva, vence o Prêmio 
.JoeIcey Club Campineiro. 
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Nimbuia alcança o disco com mais de 1 corpo de vantagem. 
Ehonette aparece em 2. ° , mas foi desclassificada para 5. 1 . 

Prêmio Cândido Motta 

Atropelando na reta de chegada, Nimbuia 
venceu o Prêmio Cândido Motta, em 1.300 me-
tros (grama). 

Umbreta foi a segunda colocada pela des-
classificação de Ebonette, que a prejudicou no 

início da reta, quando saiu de sua linha, "fechan-
do" a adversária. 

A ganhadora 

O percurso 

Demorada a partida, devido à indocilidade 
de Ebounette e de Embolada. Dada a largada, 
Ebonette saiu na frente, com Umbreta e Embo-
lada a seguir. Na última colocação corria Nim-
buia. Nos 700 metros, Embolada aproximou-se 
de Umbreta e ambas atacaram Ebonette. Na 
reta, Ebonette desgarrou e prensou Umbreta con-
tra sua companheira Embolada. As duas defen-
soras do Haras São José e Expedictus passaram 
a ocupar as principais colocações, mas Nimbuia 
atropelou pelo centro da pista e dominou-as nos 
últimos metros, vencendo a prova. Umbreta rea-
giu e obteve o terceiro lugar. A Comissão de 
Turf fêz soar o sino de reclamação e, após as-
sistir à fita-patrulha, desclassificou Ebonette do 
segundo lugar, dando essa colocação a Umbreta. 

Resumo técnico 

Prêmio Cândido Motta (Animação) 	Para 
éguas nacionais de 3 e 4 anos - 1.300 metros 
(grama) - Prêmios: Cr$ 2.400.000, sendo Cr$ 
1.500.000 à primeira colocada, Cr$ 450.000 à se-
gunda, Cr$ 300.000 à terceira e Cr$ 150.000 à 
quarta - Aos criadores, 10. 

- Nimhuia, J. Gentil, 56 quilos. 

2.° - Umbreta, A. Cavalcanti, 56 quilos. 

3 ° 	Ebonette, Francisco Peres. 56 quilos. 

4. 0 	Embolada, G. Massoli, 56 quilos. 

50 	Kirreca, José Osimo Silva Filho, 56 quilos. 

6.0 	Increible, Urias Bueno, 58 quilos. 

Não correu Nayaquil. Tempo 80" e 2/10 
(grama). 

Nimbuia, feminino, alazã, 3 anos, por Gol-
den Boy e Êta, de criação do Haras Paineiras 

(São Paulo) e de propriedade do Sr. Gabriel 
Moulatiet. É treinada por José Nascimento. 

LOCONDE 
	

NIMBUIA 
Masculino,  casta iilto 

	
Feminino, alazão 

Sã, Paul,, - 1961 
	

SãI, J'l,tIIo 	1961 

.%sti'r,ts 
1'o miaste r lIS 

F,,riiioe 

I1,,l,neck 
11 Oifl og('Il(' 11 II,. 	(le 

Collione., 

a 
(;o.N ana 

j)plj ,,eress 

1 (ranacli 
IIOIICIIC 1'oIle 

Curly LocIs 
Njnlhu'Ia volta a I'p sageni, coto J. Gentil no tlot'o, 	4S 

magnifica vitória no Prémio Cândido Motta, em 1.300 m. 
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Prêmio Remonta e Veterinária 

do Exército 

Fácil triunfo obteve Lurfaia no Prêmio Re-
monta e Veterinária do Exército. Mesmo sen-
tida do anterior esquerdo, conforme mostrou ao 
fazer o galope de apresentação, a neta da recor -
dista Faiança venceu a prova, em 1.000 metros, 
depois de correr na frente desde a partida. 

O percurso 

Lurfaia saiu na ponta, com pequena vanta-
gem sôbre Protesta, Abadia II e Taxina, enquan-
to Coaramita, muito desgarrada, corria próximo 
às ponteiras. Na variante, Lurfaia começou a 
correr para dentro, cruzando à frente de Aba-
dia II e Taxina, mas com luz, pois não chegou 
a prejudicar as adversárias. Sempre com boa 
ação, a castanha do treinador Castoriano Borges 
aproximou-se do vencedor, passando pelas arqui-
bancadas sociais com a vitória assegurada. Hou-
ve renhida luta pelo segundo lugar. Protesta 
veio nessa colocação até 100 metros antes do 
disco, mas cansou, do que se aproveitaram Aba-
dia II e Taxina, que, em luta, cruzaram o disco. 
O "ôlho mecânico" mostrou vantagem diminuta 
para Abadia II. 

A ganhadora 

Lurfaia, feminina, castanha, 3 anos, filha de 
Caporal e Burfaia, de criação e propriedade dos 
Haras "Jahú e Rio das Pedras (São Paulo). Ë 
treinada por Castorino Borges. 

Resumo técnico 

Prêmio Remonta e Veterinária do Exército 

(Animação) 	Para éguas de 3 e mais anos - 

1.000 metros (grama) 	Prêmios: Cr$ 3.200.000, 

sendo Cr$ 2.000.000 à primeira colocada, Cr$ 
600.000 à segunda, Cr$ 400.000 à terceira e Cr$ 
200.000 à quarta - Aos criadores, 10. 

1.' Lurfaia, Joaquim G. 	Silva, 	8 quilos. 

2. 	- - Abadia 	II. 	J. 	Carvalho, 	57 quiloe. 

3." Taxina, Urias Bueno, 57 quilos. 

4° Coaramita, Nclson Pereira. 57 quilos. 

- Protesta, C. Dutra, 57 quilos. 

6.° 	-- Jaguariúna, 	E. 	Arnoiim, 	56 	quilos. 

Nimbuia, J. Gentil, 58 quilos. 

Tagana, Seimar Lobo, 56 quilos. 

9° Umbieta, A. Ca- 
valcanti, 	56 	qui- 
los. 	

LURFAIA 
10.' -- 	 Jiclia, 	Jose 	AI- 

ves, 56 quilos. 	 Feminino, castanh(i 

11." 
Siio Paulo 

Jurnumba, 	Jose 
- na; 

Osimo 	Silva 	Ei- J)jehel 
lho, 	57 	quilos. 	 NyaIIg•tLI 

12.' - Pupe. 	S. 	L. 	Sil- Sanaa 

va, 57 	quilos. (asa nova 

o 13. r 	 . 	. 	 ('andkl 
- Aateia, 	Mano 

I,o ver 
Borges, 	56 	qui- ( a narco 

los. 
liv perto ti 

14 0 	- - E a 1 a 	Joaquim 	Bo rpliani 

R. 	Olguin, 	58 Trouhie 

quilos. 'l'riiiiío 
["a ia ti ia 

Tempo, 62" e 2/10 Orgaridi 

(grama).  

fl4)ll('05 metros tio disco, 1 ur- 

faia iaranl III a vitória. A si- 
guir, 	 Ta'iia, 	na- i 

i 	.Jagtitirititi:i. 
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VETALOG 
SQUIBB-MATHIESON 

Vetalog é um nôvo composto que atua poderosamente nos orga-

nismos dos animais, combatendo com eficiência as inflamações. 

Vetalog é especialmente recomendado no tratamento das inflama-

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

tenossinovites. Vetalog tem, ainda, ação eficaz nas afecções da pele 

e dos olhos, alérgicas e -Sqllíbb-Mathíeson 
não específicas, estados 

j 
DIVISÃO AGRO-PECUÁRIA DA 

de tensão ("stress"), esta- 	E•R•SQUIBB & SONS,SA MATHIESON 
dos 	alérgicos 	e 	pruridos. A, 	 2758-Te] 61-2141 -EH Sei ERSQUIB8-C Pe- ei 7225- 



Um sorteio substituiu com exito 

o leilão das potrancas francesas 
A transferência das éguas francesas aos cria-

dores, feita por uma forma inédita - o sorteio 
- resultou num amplo sucesso. O fato se deu 
no aprazível ambiente do Pôsto de Campinas, 
que recebeu um público relativamente elevado, 
constituido não apenas dos criadores interessa-
dos, mas também de técnicos, jornalistas e sim-
ples curiosos. 

Prèviamente, a Comissão de Fomento do Jo-
ckey Club havia convocado os trinta criadores 
inscritos, com a finalidade de consultá-los sôbre 
o sistema a ser adotado para a transferência 
dos animais; tendo que optar entre o leilão e o 
sorteio, foi êste último o escolhido por grande 
maioria, por razões sobretudo de ordem prática. 
Apenas dois dos haras inscritos "Paulistano" 
e "Terra Branca" - não estiveram representados 
no Põsto. O sorteio, superintendendido pelos 
membros da Comissão de Turf, Srs. Antonio 
Luiz Ferraz, Hernani Azevedo Silva e Luiz Viei-
ra de Carvalho Mesquita, transcorreu na mais  

perfeita ordem e harmonia, tendo dois dos haras 
sorteados, o "Louveira" e o "São Luiz", declina-
do de escolher, o que deu oportunidade a que so-
brasse uma égua, possibilitando ao Fiaras "Tiba-
gy" a aquisição de dois animais. 

O sorteio 

A seguir, os dados sôbre as éguas transfe-
ridas, na ordem do sorteio, isto é, a medida que 
o criador era convocado, declarava o nome do 
animal que lhe interessara: 

Solonina, por Ocarina e Samita, por Sayaji-
ráo, ao Haras "Guanabara" (Nelson e Roberto 
Seabra). Preço: Cr$ 16.700.000; despesas, Cr$ 
1.600.000; custo total, Cr$ 18.300.000. 

Sally Drake, por Phil Drake e Silver Moon, 
por Clarion, ao Haras "Guarey" (Paulo Brasil 
Ferreira Veiloso). Preço: Cr$ 8.100.000; despe-
sas, Cr$ 850.000; custo total, Cr$ 8.950.000. 

—.----w 	.,- 

O bem aparelhado J'ôsto Agropecuário serviu para o ato 
tio sorteio tias éguas francesas, que se fêz com pleno êxito. 
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I'retenclentes e curiosos circundam os belos exemplares cia 
criação francesa. O interêsse despertado é dos maiores. 

Fluorine, por Côte d'Or e Fluoricea, por 
Panipat, ao Haras "Calunga" (Raul Crespi). 
Preço: Cr$ 6.700.000; despesas, Cr$ 750.000; custo 
total, Cr$ 7.450.000. 

Bolita, por Pan e Bucovine, por Norseman, 
ao Haras "Rio das Pedras" (J. Adhemar de Al-
meida Prado). Preço: Cr$ 17.500.000; despesas, 
Cr$ 1.650.000; custo total, Cr$ 19.150.000. 

Crinoline, por Côte d'Or e Pendlewych, por 
Solonaway, ao Haras "Eduardo Guilherme' (W. 
Julio Zarzur). Preço: Cr$ 11.000.000; despesas, 
Cr$ 1.100.000; custo total, Cr$ 12.100.000. 

Trois Ëtoiles, por Fine Top e Cassiopõe, por 
Fastnet, ao Stud "Brasil" (Reston Lahud). Pre-
ço: Cr$ 14.000.000; despesas, Cr$ 1.350.000; custo 
total, Cr$ 15.350.000. 

Vindobona, por Blockhaus e Vigdes, por Wor-
den, ao Haras "Paraíso" (José Luiz Mello Bian-
chi). Preço: Cr$ 15.700.000; despesas, Cr$. 
1.500.000; custo total, Cr$ 17.200.000. 

Transcendante, por Prince Taj e Valsserine, 
por Feri'iol, ao Haras "Jahú" (Nelson de Almei-
da Prado). Preço: Cr$ 10.000.000; despesas, Cr$ 
1.000.000; cus tototal, Cr$ 11.000.000. 

L'Ensorceleuse, por Le Haar e Tanais, por 
Adiar, ao Haras "Cuiabá" (Mário Marchese). 
Preço: CiS 17.200,000; despesas. Cr$ 1.600.000: 
custo total, CrS 18.800.000. 

Viole, por Pan e Scamal Fanach, p01' Nim-
bus, a Raul Eduardo da Cunha Bueno. Preço: 

Cr$ 18.900.000; despesas, Cr$ 1.750.000; custo 
total, Cr$ 20.650.000. 

Rubonia, por Mourne e Rhodêsie, por Wor-
den, ao Haras "São Miguel" (Antonio Alves de 
Moraes). Preço: Cr$ 18.900.000; despesas, Cr 
1.850.000; custo total, Cr$ 20.750.000. 

Finadella, por Fine Top e Primrose Dell, 
por Niccolõ Dell'Arca, ao Haras "Recreio" (Jor-
ge da Cunha Bueno). Preço: Cr$ 14.000.000; 
despesas, Cr$ 1.350.000; custo total, Cr$ ...... 
15.350.000. 

Wild Flash, por Wild Risk e Flash, por Fine 
Alt, ao Stud "Prêto e Ouro" (Pedro Alípio Ca-
margo). Preço: Cr$ 17.500.000; despesas, Cr$ 
1.650.000; custo total, Cr$ 19.150.000. 

Brise Matinale, por Soleil Levant e Rocky-
sea, por Rockefella, ao Haras "Prelúdio" (Mário 
D'Andréa). Preço: Cr$ 11.000.000; despesas, Cr$ 
1.100.000; custo total, Cr$ 12.100.000. 

Méredith, por Méridién e Mistress Page, por 
Alisier, ao Haras "Maringá" (Mário Ribeiro Nu-
nes Galvão). Preço: Cr$ 1.000.000; despesas, Cr 
1.100.000; custo total, Cr$ 12.100.000. 

Lyddite, por El Relicario e Andrée, por 
Umiddad, a Carlos da Costa Mendes. Preço: Cr$ 
11.000.000; despesas, Cr$ 1.100.000; custo total, 
Cr$ 12.100.000. 

Arissa, por Fine Top e Sayanella, por Saya-
ni, ao Haras "Ipiranga" (Milton Lodi). Preço: 

19 
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Os ineni liros da Comissão (1€ Foi oca to, Srs. Antonio Lii i'i. 
Ferraz, Eleriiaiii A. Silva e Liii,. Vicija de Carvalho Mes-
quita, orientaram os trabalhos do sorteio das éguas. 

Em frente ao prédio da administração do l'ôsto, (riatiOles 
e Curiosos trocam idéias sôbre o expressivo acontecimento. 

Cr$ 11.000.000; despesas, Cr$ 1.100.000; custo io-
tal, Cr$ 12.100.000. 

Fine Yanda, por Fine Top e Goyanda, por 
Goyama, ao Haras "Moiro Grande" (Edmundo 
Pires Oliveira Dias). Preço: Cr$ 14.000.000; 
despesas, Cr$ 1.350.000; custo total, Cr$ ...... 
15.35C.000. 

Princess Carina, por Beil Baiaka e Rivale, 
por Lied, ao Haras "Bela Esperança" (José Pau-
uno Nogueira). Preço: Cr$ 9.500.000; despesas, 
Cr 1.000.000; custo total, Cr$ 10.500.000. 

Soupe, por Tapioca e Source, por Fine Top, 
ao Haras "Pirajussaia" (Tito Mello Zarvos). 
Preço: Cr$ 14.000.000; despesas, Cr$ 1.350.000; 
custo total, Cr 15.350.000. 

Jasnette, per Prince Taj e Jasma, por Au 
riban, aos Haras "São José e Expedictus" (Fran-
cisco Eduardo de Paula Machado). Preço: Cr 
12.400.000; despesas, Cr$ 1.200.000; custo total, 
Cr$ 13.600.00C. 

Veloutée, p01 Cambremer e Veloutine, por 
Astiophel, à Agro-Pecuária Paianapanema. Pie- 
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PREVINE E CURA: 

Altorac'õea orgánicas e funcionais (100 rrenl cs cio 
carências vitarniflicas. 

Alterações P01 deficiências de minerais plásti( , os o 
(iii godinán) b'os. 

AlI eraçães por deficiências Iroléicas. 

AUMENTA, MELIJOIIA, CONSERVA 

Desenvolviment o fel ai na gesl iIÇ)(í(. 

Resisiencia às doenças infecciosas e arasilárias dos 
1)01 ros. 

Aleitamento abundante, nutritivo e prolongado lias 
éguas. 

Rápida recuperação orgânica dos anuais 
convalescentes ou depauperados. 

ForO idade dos lei codul (0(-'S. 

(ARANTE: 

Desenvolvimento rápido (los 1(1 los. 

Desmama fácil e rã ida. 

Máxima valorização das raçães. 

LABORTERARICA-BRISTOL S. A. 
TNDCSTRIA QUtMICA E EÀRNrAC'itTtcA 

RUA CARLOS COMES, 921 (SANTO AMAIU)) 

SÃO PAULO 	 Telefone 61-1 151 

, 

FORCING 
Polivitamínko e Remineralizante 

para ração Eqüina 
C O N T 1,', M 

VITAMIN: 

A- f)2 	1)3 	B1—B2—B6 - L112 	E 

Nimtinninida - Ácido fálico - 	PalltOIPiIal() (1€: 

- Inositol - - Melioiiina --- Colina. 

SAIS MINERAIS 

Cálcio 	Fosfoio - Magnésio - 1"oiro - Mao- 

ganês 	Sádio - - Cobre - Cobalto 	Aliiminio 

10(10 	Zinco 	Potassio - 	Cloro - Vanáclo 

Níq cl 

I'lOTIíNAS4 NOBRES DE LEITE E SOJ. 

1-HL)RATOS DE ('/'iRIR)N() 

A t'ala'ça d' unia tias pOtraiwas importadas: Bolita, filha 
414' 1(4.J1 I. 811(4) V1 li), adq11irHda pelo Ha 1'il 5 Ri(> (11)5  

(o: CiS 13.000.000; despesas, CrS 1.250.000; cuslo 
total, Cr$ 14.250.000. 

Princess d'Azur, por Altipan e Pierre d'Azur, 
por Majano, ao Haras "Vale da Boa Esperança" 
(Júlio Capua). Preço: Cr$ 6.700.000; despesas, 
Cr$ 750.000; custo total, Cr$ 7.450.000. 

Belle Indienne, por Chingacgook e Belie Pi-
carde, por Majano, ao Haras "São Quirino" (José 
Bonifácio Coutino Nogueira). Preço: Cr ..... 
14.000.000; despesas, Cr$ 1.350.000; custo total. 
Cr 115.35G.000. 

Belle Hotesse, por Bloekhaus e Bonne Ho-
tesse, por Sii' Ni gel, ao Haras "São Bento" (An-
tonio Luiz Ferraz). Preço: Cr$ 11.400.000; des-
pesas, Cr$ 1.100.000; custo total, Cr 12.500.000. 

Tymira, por Tyrone e Vamira, por Vamos, 
ao Haras 'Tibagy" (Sebastião Ferreira). Pre-
ço: Cr$ 9.200.000; despesas, Cr$ 900.000; custo 
total, Cr$ 10.100.000. 

Améthiste, por Moutiers e Anglia, por Vieux 
Manoir, ao Haras "Tibagy" (Sebastião Ferrei-
ra). Preço: Cr$ 12.400.000; despesas, Cr$. 
1.200.000; custo total, CrS 13.600.000. 

A ootranca 4OIltiU (4 (11(111) (Ia Ifla(ã (1110  H cr:anea, 1(4) 5)' 

aproximar ('Ul'iOSíI, Carrega, e gulosa vira a ('01)0(11. 
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Pôsto de Fomento Agropecuário: 

atividades na estação de 64/65 
Com referência às atividades do Põsto de 

Fomento Agropecuário do Jockey Club de São 
Paulc, é de interêsse que se registre o seguinte: 

Feita a seleção das éguas destinadas aos re-
produtores do Posto, foram as mesmas, com ex-
ceção de poucas, que se achavam em haras dis-
tantes, devidamente examinadas. A importância 
dêsse exame prévio é fundamental para o Pôsto, 
da mesma forma relevante para os haras que 
recebem éguas pensionistas. Trata-se de exames 
de prenhez, destinado a constatar se a égua se 
encontra realmente vazia. Feita essa constata-
ção, fazem-se os exames vaginal, cérvix uterina, 
etc., com a finalidade de pesquisar possíveis ano-
malias capazes de impedir ou dificultar a fecun-
dação. Finalmente, colhe-se material da cérvix 
uterina ("swab"), que é enviado ao Departamen-
to de Microbiologia da Faculdade de Medicina 
Veterinária para os devidos exames bacterioló-
gicos. Desde que a égua esteja infectada, será 
prontamente eliminada, o mesmo sucedendo com 
as que são portadoras de anomalias genitais. 

A grande preocupação é impedir a entrada 
no Pôsto de éguas infectadas. Se tal fiscaliza-
ção não fôsse feita com todo rigor, o Pôsto, num 
futuro breve, passaria a ser um grande foco de 
infecção, já que uma. égua doente, contaminaria 
o garanhão e éste, conseqüentemente, transmiti-
ria o mal a outras éguas. 

Da relação inicial feita pela Comissão de Fo- 
mento, o Pôsto eliminou dezesseis éguas: 

Os servicos de Corpora, prineiro filho de Ribot a ir 
para o Brasil, foram muito procurados na última estação. 

Estreptococos hemolíticos ............5 
Estafilococos não hernolíticos ........1 
Estafilococos hemolíticos .............3 
Bacilos piociânicos 	..................2 
Coliformes 	..........................1 

b) Por alterações anatômicas - 1 égua (fístula 
reto-vaginal) 

e) Por abôrto recente 	1 égua 
d) Em corrida 	2 éguas (não foram retira- 

das das pistas até o dia 15 de junho, prazo 
estabelecido pelo art. 2. das Normas para 
a estação de montas de 1964. 

LABORATÓRIO CLÍNICO 

O Laboratório Clínico começou a funcionar 
em setembro de 1964, diretamente subordinado 
aos Veterinários do Pôsto. Desde aquela época 
o mesmo já prestou os seguintes serviços: 

Relação dos exames executados até 151111965 

Teste químico de Cuboni ................12 
Exames de fezes ........................ 7 
Teste de Cole & Hart ...................15 

Exames de sangue: 

Contagem de glóbulos ...................1 
Pesquisa de hematozoários, dosagem de he-

moglobina e relação glóbulo-plasmática 12 
Dosagem de hemoglobina e relação glóbulo-

plasmática 	..........................3 

Teste da hiperemia ovariana em rata 	15 
Teste de Gaili Mainini ..................3 
Bufo-reação .............................206 

Total 	.................274 

Na parte referente aos diagnósticos de pre-
nhez, foi utilizado o método da palpação retal 
(25-30 dias), com a respectiva confirmação das 
provas biológicas de Cole & Hart (prova da coe-
lha) e bufo-reação (prova do sapo). 

Atualmente o Laboratório está apto a rea-
lizar os exames de rotina do Pôsto (fezes, san-
gue, urina, etc.). 

Um setor que está se iniciando no Labora-
tório Clínico, fora da estação de montas, é o dos 
exames de fertilidade de garanhões. O sêmen 
de 15 saltos désses garanhões são diàriamente 
examinados e, em seguida, é elaborado um laudo, 
permitindo uma avaliação em relação à sua fer-
tilidade. Ë pràticamente o único laboratório do 
Brasil a fazer êste tipo de exame em reproduto-
res da espécie equina, p.s.i. 

52 



Esquema Geral de Serviços dos Reprodutores 

AL MABSOOT 

13 éguas cheias c/1 (13) saltos 	................ 52Ç 

8 éguas cheias c/2 (16) saltos 	................ 32 

3 éguas cheias c/3 ( 	 9) saltos 	................ 12 

1 égua cheia c/6 ( 	 6) saltos 	................ 4 

23 éguas 
	

44 saltos 

ARAM 

7 éguas cheias c/1 ( 	 7) saltos 	................ 28': 

9 éguas cheias c/2 (18) saltos 	................ 36 

4 éguas cheias c/3 (12) saltos 	................ 

3 éguas cheias c/4 (12) saltos 	................ 12 

2 éguas cheias c/5 (10) saltos 	................ 8- 

34 éguas em serviço 

25 éguas positivas - 73,52 

9 éguas vazias 

Média de saltos p/ éguas cheias 
1,76 

Total geral de saltos 	71 

26 éguas em serviço 

25 éguas positivas - 96,15 

1 égua vazia 

Média de saltos p/ éguas cheias 
2,36 

Total geral de saltos - 61 
25 éguas 
	

59 saltos 

COARAZE 

10 éguas cheias c/1 (10) saltos 	................ 45,46 

8 éguas cheias c/2 (16) saltos 	................ 36,36' 

4 éguas cheias c/3 (12) saltos 	................ i8,18 

22 éguas 
	

38 saltos 

CORPORA 

10 éguas cheias c!1 (10) saltos 	................ 52,63 

2 éguas cheias c/2 ( 	 4) saltos 	................ 10,53 

3 éguas cheias c/3 ( 	 9) saltos 	................ 15,79 

2 éguas cheias c/4 ( 	 8) saltos 10,53 11 (  

1 égua cheia c/5 ( 	 5) saltos 	................. 

1 égua cheia c/6 ( 	 6) saltos 	................ 5,26 

24 éguas em serviço 

22 éguas cheias - 91,66 

2 éguas vazias 

Média de saltos p/ éguas cheias 
- 1,72 

Total geral de saltos 	47 

21 éguas em serviço 

19 éguas positivas - 90,47w 

2 éguas vazias 

Média de saltos p/ éguas cheias 
- 2,21 

Total geral de saltos 	47 

19 éguas 
	

42 saltos 

KING'S FAVOURITE 

8 éguas cheias c/1 ( 	 8) saltos 	................ 38,09 

4 éguas cheias c/2 ( 	 8) saltos 	................ 19,04 

4 éguas cheias c/3 (12) saltos 	................ 19,04 

1 égua cheia c/4 ( 	 4) saltos 	................ 4,77 

2 éguas cheias c/6 (12) saltos 	................ 9,52 

1 égua cheia c/8 ( 	 8) saltos 	................ 4,77 

1 égua cheia c/10 (10) saltos 	................ 4,77 

26 éguas em serviço 

21 éguas positivas - 80,76 

5 éguas vazias 

Média de saltos p/ éguas cheias 
- 2,95 

Total geral de saltos - 82 

21 éguas 
	

62 saltos 
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ROYAL FOREST 

13 éguas cheias c/1 (13) saltos 	................ 52,00 

10 éguas cheias c/2 (20) saltos 	................ 40,00 

2 éguas cheias c/4 ( 	 8) saltos 	................ 8,00; 

	

25 éguas 
	

41 saltos 

TANG 

3 éguas cheias c/1 ( 5) saltos ................ 62,30 

3 éguas cheias c/2 ( 6) saltos ................ 37,50 

	

8 éguas 
	

11 saltos  

36 éguas em serviço 

23 éguas positivas 	69,44 

11 éguas vazias 

Média de saltos p/ éguas cheias 
1,64 

Total geral de saltos 	79 

11 éguas em serviço 

8 éguas positivas - 72,72 

Média de saltos p/ éguas cheias 
- 1,37 

Total geral de saltos 	13 

TOTAL GERAL 

66 éguas cheias c/1 (66) saltos 	................ 

44 éguas cheias c/2 (88) saltos 	................ 

18 éguas cheias c/3 (54) saltos 	................ 

8 éguas cheias c/4 (32) saltos 	................ 

3 éguas cheias c/3 (15) saltos 	................ 

4 éguas cheias c/6 (24) saltos 	................ 

1 égua cheia c/8 ( 	 8) saltos 	................ 

1 égua cheia e/lO (10) saltos 	............... 

45,31 

30,34 

12,41 

5,51 

2,00' 

2,75 

0,68 

0,68 

178 éguas em serviço 

145 éguas positivas 	81,46 

33 éguas vazias 

Média de saltos p/ éguas cheias 
2,48 

Total geral de saltos 	402 

145 éguas 	 297 saltos 

ÉGUAS QUE DERAM CRIA NO PÕSTO DE 
	

As causa-mortis foram as seguintes: 
FOMENTO AGROPECUÁRIO 

Potros 

48 fêmeas 	morreram 6 
93 éguas 

1 45 machos - morreram 4 

ÉGUAS QUE ENTRARAM NO PÕSTO COM 
O PRODUTO AO PÉ 

7 fêmeas 
16 éguas 

1 9 machos 	morreu 1 

TOTAL GERAL DE PRODUTOS NO PÕSTO 

1 35 fêmeas 	morreram 6 
109 produtos 

54 machos 	morreram 3  

1 por ruptura de estômago com 1 mês de idade; 

2 por anomalias congênitas dos membros ante-
riores; 

1 por septicemia proveniente da égua-mãe; 

1 nati-morto; 

1 por debilidade física. 

Potrancas 

2 por fetotomias; 

3 por debilidades físicas. 

Convém assinalar que 1 potro e 3 potrancas 
que morreram por debilidade física, eram pro-
dutos de éguas que tiveram a influenza equino, 
durante a gestação, nos seus respectivos haras. 
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ÉGUAS SERVIDAS 

A seguir damos uma relação das reproduto-
ras que foram nesta temporada padreadas no 
Pôsto Agropecuário, agrupadas segundo os gara-
nhões: 

AL MABSOOT 

Adaga, por Cyro e Caravana, do Haras "Terra 
Pi eta". 

Beauty, por Neiíi e Kishma, do Stud "Vila Real". 
Bijou, por Dernah e Neve, do Stud "São Cae- tano". 

 
Bohéme, por Morumbi e Poente, do Sr. Antonio 

Alves de Moraes. 
Buza, por Vagabond II e Tormenta, do Haras 

"Heva". 
Dinga, por Buscapé e Espadilha, do Si'. Antonio 

Carlos Corrêa. 
Embrace, por Peter's Choice e Porongaba, do 

Haras "Santa Rosa". 
Finalista, por Clide Away e Filadélfia, do Si'. 

Indemburgo de Lima e Silva. 
Gervaise, por Morumbi e Jayce, do Stud "Ma-

gyrus". 
Grenadine, por Erskine e Façanha, do Haras 

"São Sebastião". 
Hetam, por Pharel e Quintana, do Sr. Mano Cal-

fat. 
Highway, por Flamboyant de Fresnay e Little 

Baby, do Haras "Serra Verde". 
Hija Buena, por Simplon Express e Entereza, 

do Sr. Geraldo Diniz Junqueira. 
Hula, por Good Cheer e Qui-Tá-Tá, do Haras 

"Ventenia''. 
Induméa, por Eclat e Viajada, do Sr. Manoel 

Botelho Rodrigues. 
Intrépide, por Violonceile e Azurée, do Sr. An-

tonio Alves de Moraes. 
Jalva, por Wood Note e Jaguara, do Sr. Antonio 

Alves de Moraes. 
Jandezira, por Caporal e Banderiza, dos Haras 

"Jahú" e "Rio das Pedras". 
Judéa, por Christmas Festival e Derby Queen, 

do Haras "Guayçara". 
Kinura, por Iror e Lai-Tchen, do Sr. Horácio 

Vasconeelios de Macedo. 
Lhandra, por Red October e Ivana, do Haras 

"Paineiras H.P.". 
Madrinha, por Timely e Lady Alfa, do Haras 

"São Sebastião". 
Magicienne, por Gin e Guria Linda, do Si'. José 

dos Reis Boto. 
Milonga, por Snooker e Midinette, do Stud "Ma-

gyrus". 
Misol, por Bleneran e Só, do Stud "Vila Real". 
My Mistake, por Bieneran e Só, do Haras "São 

Francisco". 
Nonete, por Sandjar e Bagnara, do Haras "Serra 

verde". 
Nordique, por Nordic e Pataca, do Si'. Paulo 

Barreto de Sá Pinto. 
Padovana, por Red October e Nostalgia, do Fia-

ras "Paineiras H.P.". 
Que Boa, por Water Street e Peniche, do Haras 

"Heva". 
Rabo de Peixe, por Rei da Selva e Insinuante, 

do Sr. José dos Reis Boto. 

Radiosa, por Hamdam e Palmron, do Haras "São 
Qu i ri nc''. 

Relique, por Nordic e Malagueta, do Si'. Paulo 
Barreto de Sã Pinto. 

Sierva, por Sind e Pandilla, do Sr. Indemburgo 
de Lima e Silva. 

Tagarela, por Blue Baron e Castelã, do Si'. An-
tonio Veriano Pereira Netto. 

Xiquita, por Emperor e Estincelie, do Sr. Eduar-
do A. de Camargo Ferraz. 

Zsa Zsa Gabor, por Darbolito e Lovely Bird, do 
Sr. Alberto Cardoso de Almeida. 

Baioneta, por Blackamoor e Flandres, do Si'. Ma-
rio D'Andréa. 

Volga, por Rosemary Row e Amrasta, do Haras 
"Paineiras H.P.". 

Total: 	39 éguas 

ARAM 

Bouche FolIe, por Cranach e Curly Lockes, do 
Haras "Guaycara". 

Bromélia, por Nerú e Fuerza Bruta, do Sr. An-
tonio Corrêa da Fonseca. 

Ci, por Svallow Tail ou Prosper e La Charman-
tine, do Sr. Luiz Bocalatio. 

Crook's Peak, por Acropolis e Rena, do Si'. An-
tonio Luiz Ferraz. 

Dalva, por Goleiro e Dona StelIa, do Haras "Qua-
tro Erres''. 

Eberty, por Iguassú e Iberty, do Si'. Paulo Bar-
reto de Sá Pinto. 

Farelice, por Pharel e Bouche Foile, do Si'. An-
tonio Alves de Moraes. 

Finfineila, por Tintoretto e Lolita, do Si'. Anto-
nio Luiz Ferraz. 

Gamela, por Wood Note e Rowestra, do Sr. Car-
los Alberto da Costa Mendes. 

Gayola, por Erskine e Escama, do Haras "Ca-
lunga". 

Hable, por Balcón e Hiedra, do Haras "Porta do 
Céu". 

Heiwa, por Fairy King e Aline, do Sr. Miguel 
Badra Júnior. 

luba, por Parati e Icléa, do Haras "Morro 
Grande". 

Jaquirana, por Red October e Ivana, do Sr. An-
tonio Alves de Moraes. 

Joyce, por Savernake e Alra, do Si'. Geraldo Di-
niz Junqueira. 

Just Rose, por Savernake e Pink Rose, do Si'. 
Manoel Botelho Rodrigues. 

Karanayá, por Djemlah e Fatma, do Si'. Paulo 
Barreto de Sá Pinto. 

Kerbela, por El Aragonés e Mountjoy Lodge, do 
Haras "Milano". 

Lis de Fi'ance, por Fair Trader e Night Vision, 
do Haras "Vila Brandina". 

Merit, por Antonym e Ciccé, do Haras "Serra 
Verde". 

Mountjoy Lodge, por Biunel e Sedum, do Hai'as 
"Milano". 

Napolitana, por Arroz Doce e Sor Inês, do Haras 
"Vila Brandini". 

Nótula, por Coai'aze e Mountjoy Lodge, do 1-Ta-
ras "Prelúdic". 

Piá, por Strong i'th'arm e Primeira, do Si'. An-
tonio Sallum. 



Promissora, por Paradiso e Desdenhada, do Ha-
ias "Guayçara". 

Quirúvia, por Old Glory e Hermione, do Sr. Octa-
vio Caiuby Sailes. 

Resina, por Rockefella e Tirania, do Sr. Antonio 
Luiz Ferraz. 

Sátira, por Ever Ready e Hainan, do Fiaras "Pa-
ranapanema". 

Sibila, por Paradiso e Tesália, do Stud "São Cae-
tano". 

Sorocaba, por High Sheriff e Copeta, do Haras 
"Heva". 

Vanessa, por Blue Bai'on e Kahena, do Sr. Eduar-
do A. de Camargo Fidelis. 

Xacháchá, por Wood Note e Lovely Bii'd, do Sr. 
Alberto Cardoso de Almeida. 

Total: - 32 éguas 

COARAZE 

Alouette III, por Tantieme e Woodlark, do Ha-
ras "Guanabara". 

Até, por Swallow Tail e Nave, do Haras "Morro 
Grande". 

Bumble Bée, por Baliram e Honey Queen, do 
Haras "Pirajussara". 

Cacatúa, por Pewter Platter e Kamar, do Haras 
"São Luiz'". 

Carmelita, por FuJI Sail e Cara Mia, dos Haras 
"Jahú" e "Rio das Pedi- as". 

Chala, por Sea Bequest ou Enigma e Chacarera, 
do Stud "Barão de Piracicaba". 

Circê, por Selim Hassam e Citronade, do Sr. An-
tonio Alves de Moraes. 

Diablette, por Violoncelle e Diablerette, do Sr. 
Max Perlman. 

Errata, por Pewter Platter e Retouche, do Haras 
"São Luiz". 

Glêda, por Pewter Platter e Leda, do Haras "Pre-
lúdio". 

Grazie, por Eboo e Penny, do Stud "Primavera'. 
Harpavi, por Esquimalt e Palaina, do Stud "Sta. 

Terezinha". 
Malagueta, por Trinidad e Congellada, do Sr. 

Paulo Barreto de Sá Pinto. 
Mea Culpa, por Nordic e Messina, do Haras 

"Heva". 
Minha Negrinha, por Carrasco e Sarabandy, dos 

Irmãos Assumpção. 
Mon Beguim, por Cadir e Moment Supréme, do 

Haras "Milanc". 
Our Jacqueline, por His Highness e Sash, do Sr. 

Raul Eduardo da Cunha Bueno. 
Passion, por My Love e Transparent, do Haras 

"São Quirino". 
Rainha do Nilo, por Orbaneja e Dana Reed, do 

Sr. Antonio Saliun. 
Rastibone, por Sandjar e Hydê, do Haras "Guay -

çara". 
Ruthenia, por Radar e Rumena, do Hai'as "Vila 

Brandina ". 
Secietinha, por Master Robin e Iraúna, do Sr. 

Indemburgo de Lima e Silva. 
Têmpera, por Eboo e Pretty Shot, do Haras "Sta. 

Maria.". 
Toyama, por Heron e Dakota. do Haras "São 

José e Expeditus". 

Zoina, por Sayani e Rosada, do Haras "São 
Bento". 

Total: - 25 éguas 

CORPORA 

Brune, por Dragon Blanc e Qucen Bee, do Ha-
ras "São José e Expedictus". 

Caminha, por Claro e Boni., do Haras "Vila Bran-
diria". 

Camouflage, por Pewter Platter e Zagala, do 1-la-
ias ''São Luiz''. 

Cleclara, por Cadir e Caminha, do Haras "Ma-
lú rio a. ' 

Cloche d'Or, por Cadir e Nutria, do Haras "Guay-
çara". 

De Troia, por Minotauro e Filie de Troie, do Ha-
ras "Paraguassú". 

Duty, por Embrujo e Dura, do Haras "Guana-
bara.". 

Estola, por Ferino e La Ferte, do Haras "São 
Francisco". 

Fairhope, por Radar e Faryland, do Sr. Fuad 
Kairalla. 

Fairpolly, por Prince Bio e La Trendesse, do Ha-
ras "Pirajussara". 

Hairosa, por Nyangal e Nairesa Brúleur, do 1-Ta-
ras "Guarehy". 

Hulalia, por Ondino e Vírgula, do Haras 'Conzo". 
1 Love, por Coaraze e Titinha, do Haras "Pre-

lúdic". 
Indomptée, por Violoncelle e Rainv, do Si. An-

tonio Alves de Mcraes. 
Jahuita, por Adil e Scottish Dilemma, dos Haras 

"Jahú" e "Rio das Pedras". 
La Pãscua, por Prince Bio e Sampaya, do Ha-

ras "Louveira". 
Lucinka, p01 Lucidon e Ide, do Sr. Paulo Bar-

reto de Sá Pinto. 
Nymphe de Bois, por Prince Bio e Silvícola, cio 

Haras "São Quirino". 
Olé, por Nordic e Eden Rock, do Sr. Pedro Alí-

pio Alves de Camargo. 
Pastôra, por Paradiso e Dalina, do Haras "Heva". 
Querela, por Royal Dancer e Londrina, do Haras 

"São Bento". 
Queridona, por Sandjar e Joieuse, do Haras "Fa-

xina". 
Tácita, por Pharos e Tolmeita, do Haras "Vila 

Brandiria". 
Yashmak, por My Love e Yamour, dos Srs. Se-

bastião Ferreira e Reynato Sodré Borges. 

Total: 	24 éguas 

KING'S FAVOURITE 

Altiva, por Wood Note e Pigra, do Haras "Heva". 
Antinéia, por Rcyal Forest e Anne of England, 

do Haras "São Bento". 
Arte, por Prósper e Maundy Money, do Haras 

"Guarey". 
Ataléia, por Savani e Third Programme, do 1-Ta-

ras "Guayçara". 
Bisquit, por Blackamoor e Quijunga, do Si'. Paulo 

Barreto de Sã Pinto. 
Caiaria, por V-8 e Hawaiana, do Haras "São 

Francisco". 
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Cairngorm, por Solanaway e Precast, do Sr. An-
tonio Alves de Moraes. 

Candra, por Peter's Choice e Galeota, do Haras 
"São Luiz". 

Capricieuse, por Goyama e Azurée, do Stud "Pri-
mavera". 

Cloche, por Cute Eyes e La Cloche, do Sr. Al-
fredo Sestini. 

Coatlihue, por Embrujo e Nina Chole, do Haras 
"Guanabara". 

Cuva, por Sayani e Harvest, do Haras "Mondésir". 
Dardalia, por Gcod Cheer e Mackenna, do Haras 

"D'Scol". 
Drupa, por Flamboyant de Fresnay e Brillosa, 

do Haras "Quatro Erres". 
Espartana, por Coaraze e Escôa, do Haras "Gua-

nabara". 
Evergreen, por Hunter's Moon e Evelyn, do Ha-

ras 'Guanabara". 
Fausse Blonde, por Téléférique e Hispale, do Ha-

ras "Paineiras H.P.". 
Faz Assim!, por Baroda Squadron e Remolacha, 

do Haras "Conzo". 
Garden City, por Timor e Gipsy Queen, do FIa-

ras "Guanabara". 
Hamp, por Manitou II e Crabaóia, do Haras "Lou-

veira". 
Hespéria, por Coaraze e Campanhola, do Haras 

"Serra Verde". 
Indinha, por Jahú e Neblina, do Haras "São 

Francisco". 
Irakita, por Pharas e Carakitta, do Haras "São 

Quirino". 
Jaçinha, por Coaraze e Jaça, do Haras 'Calunga". 
Jerivá, por Maranta e Xal, do Haras "Morro 

Grande". 
Jumará, por Adil e Aguila, dos Haras "Jahú" e 

"Rio das Pedras". 
K.L.M., por Iror e Messina, do Haras "Heva". 
Malula, por Hood e Mermaid, do Haras "Vila 

Br andi na". 
Maroma, por Baal e Makrina, do Haras "Gua-

nabara". 
Monza, por Pharel e Chiistma's Carol, do Sr. 

Pedro Alípio Alves de Camargo. 
Nandáia, por Red October e Lavinia, do Haras 

"Heva". 
Natara, por Orbaneja e Turkhan Lass, do Sr. 

Antonio SaIlum. 
Papyrosa, por Hunter's Moon e Paraty, do Ha-

ras "Guayçara". 
Punta de Lanza, pol Prince d'Or e Magdalena 

de Médicis, do Haras "Maringá". 
Quinteira, por Sandjar e Ciccê, do Sr. Paulo Bar-

reto de Sã Pinto. 

U 

Chipre, por Blackamoor e Royalty, do Haras "São 
José e Expedictus". 

Drachma, por Paradiso e Retouche, do Haras 
"São Luiz". 

Ëta, por Goyama e Bouche Folie, do Haras "Pai-
neiras H.P.". 

Primousse, por Radar e Francesca, dos Ss. Se- 
bastião Ferreira e Reynato Sodré Borges. 

Galmaia, por Galcador e Manaia, do Haras "Qua- 
tro Erres". 

Gran Dama, por Grain d'Or e Piedra Buena, do 
Haras "Quatro Erres". 

Guarucaia, p01' Pharas e Carakitta, do Haras 
"São Quirino". 

Guiô, por Bahari e Faladora, do Haras "Lou-
veira". 

1-laif Crown, por Boxeur e Aureola, do Sr. Car-
los Alberto da Costa Mendes. 

Hialeah, por Flamboyant de Fresnay e Pan Amé-
i loa, do Haras "Paranapanema". 

Jaruska, por Pewter Platter e Darling, do Haras 
"Bocaina". 

Rardama, por Marsyas e Donateila, dos Haras 
"Jahú" e "Rio das Pedras". 

Leorban, por Orbaneza e Balierina, do Sr. Ma-
noel Bottelho Rodrigues. 

Mimilie, por Shikar e Sampaya, do Haras "Pira-
jussara". 

Pandora, por Snooker e Park Lane, do Haras 
"São Martim". 

Quinteira, por Sandjar e Ciccã, do Haras "Fa-
x i na. ". 

Rcyal Speech, por Epigram e Dukes Lodge, do 
Haras "Milano". 

Tailândia, por Coaraze e Taiúva, do Haras "San-
ta Bárbara d'Oeste". 

Tartária, por Labrador e Trágica, do Haras "Ca-
mandocai a". 

Tolmeita, por Whirlaway e Zabaglione, do Haras 
"Vila Brandina". 

Urdemalas, por Minotauro e Curling, do Haras 
"Malúrica". 

Total: 	27 éguas 

ROYAL FOREST 

Althéa, por Fort Napoleon e Gravana, do Haras 
"São José e Expeditus". 

Baranda, por Blackamooi' e Marfá, do Si'. Luiz 
Bocalatto. 

Bei'béria, por Labrador e Berenguela, do Sr. Raul 
Eduardo da Cunha Bueno. 
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Reserva, por King Salmon e Rosalba, do Haras 
"São Fernando". 

Resina, por Rockefella e Tirania, do Sr. Antonio 
Luiz Ferraz. 

Sampaya, por Pharis e Amaryllis, do Haras "P1-
rajussara". 

Seléa, por Paradiso e Hora H., do Stud "São Cae-
tanc". 

Timene, por Seventh Wonder e Comarca, do Ha-
ras "Santa Terezinha". 

Uruá, por Fort Napoléon e Favinha, do Haras 
"São José e Expedictus". 

Vetséra, por Hamdam e Sweetheart, do Sr. Max 
Perim a o. 

Zâmia, por Sayani e Primrose Path, do Haras 
"Milano". 

Zana, por Sayani e Revoada, dos Srs. Sebastião 
Ferreira e Reynato Sodré Borges. 

Total: - 41 éguas 

TANG 

Acaé, por Vagabond II e Silis, do Sr. Pedro Alí-
pio Alves de Camargo. 

Assíria, por Blackamoor e Quijunga, do Haras 
"São Bento". 

Atiati, por Swallow Tail e Pepita, do Haras "Bo-
caina.". 

Castela, por Fort Napoléon e Plume Dorée, do 
Haras "São José e Expedictus". 

Corvina, por Marveil e Corcyre, do Jockey Club 
de São Paulo. 

Damka, por Peter Piatter e Expressiva, do Ha-
ras "Guayçara". 

Darklée, por Tévere e Heuxai, do Haras "Santa 
Rosa". 

Enolina, por Coaraze e Palmareila, do FIaras 
"Maringá". 

Ferrare, por Abbé Pierre e Nancy Norris, do 
Haras "Louveira". 

Gatucha, por Coaraze e Strênua, do Haras "Ma-
ria Isabel". 

Harmoniosa, por Bieneran e Camara, do Stud 
"Encantado". 

Harpe, por Hunter's Moon e Afirmate, do Stud 
"Primavera". 

Ide, por Bridie Path e Sona, do Sr. Paulo Bar-
reto de Sã Pinto. 

Indochina, por Fighting Chance e Golconda, do 
Haras "Vila Brandina". 

Itaira, por Burpham e Itatinga, do Sr. Jorge da 
Cunha Bueno. 

Jybarine, por Adil e Dybarine, dos Haras "Jahú" 
e "Rio das Pedras". 

Loretta, por Hunter's Moon e Lousiania, do Ha-
ras "Guanabara". 

Maison, por Burpham e Silver Bridge, do Sr. 
Raul Eduardo da Cunha Bueno. 

The Seagul, por Pardal e White Saphire II, do 
Haras "São Quiimno". 

Tõa, por Vagabond II e Bonne Amie, do Sr. An-
tonio Alvos de Moraes. 

Venusta, por Castigo e Vendetta, do Si. João 
Bulcão de Mello. 

Jacarandá, por Ai Mabsoot e Morena II, do Ha-
ras "Maiúrica". 

BETATOTAL 
L (11l)OP 

uso veterinário 

Associação de Vitaminas do 

complexo B à Vitamina C 

COMPOSIÇÃO: 

Vitaminal31 .......100 m 

Vitamina B2.......6 m 

Vitamina 136.......8 mg 

Vitamina C.......1.000 mg 

Nicotinamicla .....200 mg 

APRESENTAÇÃO: 

Caixas de 10 ampôlas de 200 cc 

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

o 
LÁBORTERÁPICA-BRISTOL S. A. 
Indústria Quimica e Farmacêutica 

RUA CARLOS COMES, 924 (Santo Ainaro) 

Telefone: 61-1151 	- 	SÃO PAULO 

Total: 	22 éguas 
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