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ANTERO DE CASTRO 

O segundo trimestre do ano ou, mais particularmente, o 
mês de maio, é o período de maior brilhantismo das corridas 
no Hipódromo 	Paulistano. 	É que, 	por 	tradição, 	o 	Jockey 
Club de São Paulo realiza então a sua semana máxima, a 
sua semana de provas internacionais, a semana do Grande 
Prêmio São Paulo. 

Sem que se possa ser acusado de adotar o lugar comum, 
pode-se e mesmo é preciso dizer que, na corrente temporada, 
a citada realização foi mais brilhante do que nunca. 	É co- 
mum suceder que provas chamadas de internacionais não têm 

NA CAPA de tal caráter a não ser o rótulo. 	Em Cidade Jardim, nêste 
ano, sucedeu exatamente o contrário. 	O sentido internacio- 

Maanin, por Mirontón 	e 	Montain 
nal dos grandes prémios disputados foi 	mantido em pleno 

Tip, deu à criação argentina 	uma 
viço, 	particularmente 	o 	Grande 	Prêmio 	São 	Paulo, 	que 

de 	suas 	mais 	brilhantes 	vitórias 
contou com a presença de animais procedentes dos principais 

no Grande Prêmio São Paulo. 
centros 	turfísticos 	sul-americanos: 	Argentina, 	Chile 	e 
Uruguai. 

Tais 	confrontos, 	de 	um 	valor 	técnico 	indiscutível, 	são 
hoje parte integrante e essencial 	dos 	calendários 	turfísticos 
da América do Sul, e sobretudo em consequência da interna- 
cionalização do turf, fenômeno que não é exclusivo desta parte 
do mundo, mais que ocorre, cada vez com mais tõrça, em 
todos os continentes onde o turf haja alcançado um apreciá- 
vel grau evolutivo. 

O Brasil, graças ao espírito hospitaleiro de seu povo, e 
ao tradicional sentimento de fraternidade que norteia a po- 
lítica de relações com os demais povos, tem sido, no campo 
turfístico, um dos mais legítimos pioneiros do fomento à in- 
ternacionalização 	turfística. 	Na 	verdade, 	o 	esporte 	hípico, 
ao contrário do que sucede com a maioria dos demais espor- 
tes, 	longe de 	fomentar 	rivalidades 	extremadas, 	estimula 	a 
confraternização entre os povos em seu mais amplo sentido. 
Ao cabo da disputa de um grande prêmio, não importa de 
que país é originário o ganhador, para que êle seja recebido 

ANO 5 com júbilo e aplausos. 	A única coisa que é levada em conta, 
é a prova em si, sua natureza, sua beleza, seu valor técnico. 

ABRIL  Tanto melhor se em tais páreos prevalecerem produtos na- 
cionais. 	Tal coisa certamente tornaria mais entusiásticas as 

MAIO E manifestações do nosso público, mas é certo que a vitória de 
um 	animal estrangeiro, 	como 	tantas vêzes tem 	acontecido, 

JUNHO  não é suficiente para impedir a explosão de entusiasmo de 
um público que se acha impregnado de um autêntico senti- 

DE 1965 mento de esportividade que só o turf pode proporcionar. 



Potro ho j e, "crack" amanha 

Em torno dos leilões 
L. G. Ri/,eiru /u 

Aproxima-se a época em que anualmente se 
realizam, no "tattersall' do Hipódromo Paulista-
no, os leilões de produtos de dois anos, criados 
no Brasil. Antigamente os leilões eram limita-
dos aos animais nascidos nos Estados de São 
Paulo e Paraná; porém, com a nova regulamen-
tação, dêle já participam os animais oriundos 
de todos os centros criadores do País. 

Mais de quinhentos potros e poirancas fo-
ram inscritos, na sua maioria produtos dos ha-
ras do Estado de São Paulo. 

Ë uma época em que muitos proprietários 
renovam os elementos de suas coudelarias, efe-
tuando compras oportunas e assim se aparelhan-
do para um futuro breve. Outros, novos no turf,  

se entusiasmam e então adquirem um ou mais 
produtos, iniciando suas atividades, que se tor -
narão autêntica paixão. Isso tudo é feito num 
ambiente de rara expectativa, já que a compra 
de um potro sempre envolve uma série enorme 
de fatôres que não podem, quaisquer que sejam, 
ser pôsto de lado. 

O aspecto financeiro das compras tem o de-
vido apoio, em substancial parte, no hábil finan-
ciamento que o Jockey Club proporciona aos 
proprietários. Mas resta ainda o problema do 
preço do custo do animal, pois, pelo que se de-
preende do que nos tem mostrado o passado, nem 
sempre o mais caro ou o mais belo é o que me-
lhor se comportará nas pistas. Ainda recente- 

Offieiro, (Ia p ii nw ira geração de II o. ai ( lii cl, foi uni dos 
que passou pelos leilões. Ë produto de realce da geração. 



Desde as suas primeiras apresentações AIle-(oak mostrou 
qualidades. Ei-lo ao vencer, em bom estilo, em maio. 

mente, na Argentina, um potro que custou a ir-
risória quantia de 22.000 pesos, acabou sendo 3 

"rack" de sua geração, levantando muitas vêzes 
a sorna do seu custo. Trata-se de Gobernado, 
que inclusive é um animal fisicamente feio. 

Assim, ao encarar com seriedade o projeto 
de compra, o candidato à posse de um potro pre- 

cisa levar em conta uma série fascinante de ele-
mentos: a origem, o físico, a atuação de seus 
pais, a base do preço, etc. Mas existe um outro 
fator, e êsse completamente independente da von-
tade de quem quer que seja: a sorte, que muitas 
vêzes faz chegar às mãos de um candidato com-
pletamente bisonho, e até mesmo desconhecedor 

Tal como tantos outros, Mandachuva foi um dos produtos 

(IUC credenciam os leilões COmO ótimo veículo de compra. 
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de qualquer elemento técnico que permita uma 
escolha judiciosa, um produto que acabe por se 
revelar animal superior aos seus coetâneos. Neste 
sentido, não poucos foram os animais que, no 
tempo em que se faziam importações em grande 
escala, produtos do País, relegados a um segun-
do plano, ou porque fôssem feios ou porque não 
despertassem qualquer outra apreciação favorá-
vel, nem por isso deixaram de alcançar êxito in-
comum nas pistas. 

É, graças ao capricho da sorte, que o com.- 
prador muitas vêzes obtém um excelente produ.. 
to, que não lhe viria às mãos se levasse em conta 
amplos conhecimentos de "pedigrees", se fôssem 
muito exigentes no que se refere ao físico, etc. 
Na verdade, a sorte é por isso mesmo um incen--
tivo. É perfeitamente humano que cada qual 
conte com um pouco de sorte, porque se tal não 
fôsse, não haveria motivo algum para se conser-
vai' aquilo que lhes aparece por último: a espe-
rança. 

Mas, dirão, tudo isso não passa de palavras, 
pois a realidade é outra. É então oportuno per - 
guntar: quem não gostaria de ter um iarelheiro 
que, comprado a preço razoável, logo de saída 
se revelasse um animal precoce e, em poucos 
meses, ganhasse não sômente aquilo que teria 
custado, mas ainda proporcionasse lucro? E não 
se diga que isso é impossível. Nos leilões do  

ano passado, por exemplo, houve pelo menos dez 
animais que podem ser citados como exemplo e 
que, apesar das presenças de produtos da classe 
de Nageur e Frígia, reservados pelos seus cria-
dores, não causaram decepção. Vejamos assim 
alguns casos: Gastão, que custou Cr$ 1.400.000, 
até fins de maio já havia ganho Cr$ 4.495.000; 
Voante, adquirido por Cr$ 1.350.000, já ganhara 
Cr$ 3.510.000; Gadia, já levantara Cr$ 2.400.000, 
a despeito de haver custado Cr$ 1.000.000 menos. 
E King Archer? Ésse potro custou apenas Cr$ 
1.350.000 e já havia ganho duas provas e obtido 
duas colocações, uma delas marcando tempo re-
corde, com prêmios de Cr$ 4.800.000. Mas, há 
mais: Alle-Goak foi outro que custou pouco: 

Cr$ 1.350.000 e já havia levantado Ci. 
3.450.000; Mandachuva e Sumba custaram, res-
pectivamente, Cr$ 1.400.000 e Cr$ 1.350.000, e 
na época citada já haviam ganho Cr$ 2.280.000 
e Cr$ 1.975.000; Darling, que custou apenas Cr 
1.000.000, já amealhara Cr$ 2.100.000; Kandro, 
cujo preço foi de apenas Cr$ 600.000, já dera 
ao seu proprietário Cr$ 2.250.000, e seu compa-
nheiro de haras, Kifalha, adquirido por Cr$. 
1.350.000, levantou Cr$ 2.580.000. Outro produ-
to do Haras São Luiz, nas mesmas condições, é 
Kanais, pois tendo custado apenas Cr$ 600.000, 
já havia levantado Cr$ 1.500.000, devendo-se ain-
da citar Kidra, que custou Cr$ 1.350.000 e ga-
nhou Cr$ 2.595.000. Vale a pena prosseguir em 

A vigorosa Morávia, após seu triunfo de fevereiro, e que 
COmo tantos outros produtos de sua geração, já se pagaram. 
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O novo reprodutor Xaveco surgiu como revelação, para o 
que muito contribuiu King Archer, vendido em leilão. 

outros exemplos: Morávia, cujo preço foi Cr8 
2.000.000, em menos de quatro meses de cam-
panha ganhou Cr$ 3.700.000; mais expressivo 
ainda é o caso de Olheiro, que é um dos melho-
res elementos de sua geração, tendo já levantado 
Cr$ 5.800.000, a despeito de haver custado ape-
nas Cr$ 2.100.000. Resta ainda citar os casos 
de Rendeira, que custou Cr$ 1.400.000 e ganhou 
Cr$ 2.700.000; de Piêta, cujo preço foi de Cr$ 
1.850.000, tendo levantado Cr$ 2.565.000, e de 
Infância, cujo preço foi de Cr$ 2.650.000 e le-
vantou Cr$ 3.600.000. 

E é preciso frisar que os dados acima refle-
tem apenas a situação dos animais que, sendo 
mais precoces, logo foram postos a correr. Mui-
tos outros produtos aparecerão mais tarde em 
obediência à evolução natural que diz respeito 
às suas condições físicas. Não menos importan-
te é ainda dizer que os algarismos citados col-
respondem apenas a uma campanha que mediou 
da estréia, em 6 de fevereiro, a 31 de maio. 

Não há dúvida de que tais dados são enco-
rajadores; além do mais, o Jockey Club de São 
Paulo mantém, tradicionalmente, um financia-
mento que tem sido revisto cada ano, levando-so 
em conta o aumento do custo da produção de 
animais. Por outro lado, os prémios oferecidos 
são majorados seguidamente, em proporção cooi  

õ progressivo aumento das apostas. E convém 
notar ainda que, embora haja possibilidade de 
que muitos dos animais comprados acabem por 
se pagar, é o entusiasmo dos proprietários fato; 
de êxito dos leilões. 

Os animais brasileiros só começam a correi - 
quando já contam dois anos e meio de idade 
pràticamente; assim, o período de campanha dos 
"dois anos" é muito curto, já que vai apenas de 
fevereiro a junho. Ora, os animais menos pre-
coces só podem aparecer em sua plenitude de 
preparo e capacidade após um período mais lon-
go, que costuma ter inicio em agõsto ou setem-
bro. Aquêles que não tiveram a sorte de pos-
suir animais como Olheiro, King Atelier e ou-
tros, que apareceram desde os primeiros passos, 
em troca provàvelmente poderão conai com ani-
mais mais tardios que lhes proporcionarão algo 
de inestimável para o autêntico esportista: a sa-
tisfação de poderem acompanhar a evolução téc-
nica dos seus defensores. 

Essas considerações valem por um convite 
para que os já proprietários e os que pretendem 
sê-lo não vacilem em comprar nas leilões, fazen-
do com antecedência os seus estudos, já que, co-
mo acontece todos os anos, também em 65 são 
muitos os produtos que representam compras de 
primeira ordem. 
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Animais   Seleção   
Prestou M. Burch 

Deve-se compreender, em primeiro lugar, 
que não existem regras rígidas para a seleção 
dos potros destinados às corridas. Há certos ele-
mentos que podem ser usados como regras para 
a seleção, mas não sõmente princípios gerais e 
não será fora do comum encontrar-se exceções a 
elas. 

Ao selecionar potros como cavalos de corrida 
em potencial, um treinador considera alguns pon-
tos básicos. Por exemplo, evitaria escolher ani-
mal com quartelas demasiadamente retas, cabeça 
exageradamente estreita, olhos pequenos, curvi-
lhões em forma de foice, pés que se desviam para 
dentro ou para fora, ancas estreitas. Tampouco 
desejaria potro de "personalidade" apática e in-
dolente, que indique falta de "espirito" e vitali-
dade, e dando a impressão de ausência de inteli-
gência e de capacidade de reação. 

Uma quartela bem formada inclina-se num 
ângulo de mais ou menos 45 graus a partir de 
osso da canela, que é o trecho da perna entre o 
boleto e o joelho ou o curvilhão. Se a quartela 
parece vir em linha reta do osso da canela, ela 
é demasiadamente reta. Tal quartela exerce 
uma tensão indevida sôbre alguns tendões e li-
gamentos, podendo-se contar com que o cavalo, 
mais tarde, mancará. A manqueira pode surgir 
na junta do boleto ou no joelho; é mais provável 
que apareça no joelho. Quando um cavalo galo-
pa, cada perna sustenta alternadamente todo o 
eu pêso, e se a quartela for demasiadamente reta, 

• junta não se flexiona o suficiente para absorver 
• sua parcela do impacto. O choque do galope, 
portanto, é transmitido para a parte superior da 
perna, especialmente o joelho. 

Uma quartela curta é muito preferível a uma 
que seja demasiadamente longa, embora uma 
quartela também possa ser curta demais, dando 
ao cavalo a construção idêntica a de um "pony". 
Por outro lado, uma quartela demasiadamente 
longa tende a exercer tensão excessiva sobre os 
tendões. Tambem vi cavalos com quartelas lon-
gas cortarem os seus curvilhões enquanto esta-
vam galopando, quando a perna dianteira estava 
dobrada para trás, no fim de um galão. Um trei-
nador mais jovem apostaria que isto não poderia 
acontecer. Eu também duvidava disso, até que 

2»L  
Quartela 	Quartela 	Quarteja 	Quartela 
normal 	 reta 	 curta 	comprida  

O Autor 

Nada fará um homem aprender mais depressa 
a sua profissão do que ter o seu dinheiro investido 
nela. Quando Preston M. Bureh tinha dezoito 
anos de idade, comprou o seu primeiro animal de 
puro sangue e começou a treinar cavalos. Isto 
foi em 1902. Durante o meio século que se se-
guiu êle foi um dos mais proeminentes treinado-
res dos Estados Unidos e da Europa. Tem trei-
nado cavalos para alguns dos proprieturios mais 
destacados e ao aposentar-se era o treinador do 
"Brookrneads Stable" da sra. Isabel Dodge Sloant', 
cujos cavalos, em 7950, foram os primeiros do 
turf norte-americano em ganhos, com prêmios 
no total de US$ 651.399, conseguidos graças t 
100 primeiros lugares, 94  segundos e 61 terceiros. 

Entre os seus patrões figuravam o almiran-
te Cary T. Grayson, Samuel Rosa, o sr. e sra. 
Walter M. Jeffords, WilTiarn du Pont, a sra. Me-
rion du Pont Scott, e Donaid P. Ross. Mais tar-
de passou a treinar exclusiramente para o se. e 
sra. Jeffords. E depois atendeu Harry Lo Moa-
legue, Henry Lusting e Richard e Deering Hoire. 

O "ôiho clínico" do se. Bar eh permitiu que 
êle selecionasse George Srnith, ganhador do 
"Kentucky Derby" de 1916, para John San foid. 
Mais tarde treinou o citado cavalo quando êle jé 
tinha 5 anos, idade em que foi considerado o 
melhor animal de "handicap" do ano, e tei;e o 
prazer de vê-lo ganhar o "Bowie Handicap", der-
rotando Ornar Khayijani e Exterminatcr, dois ou-
tros vencedores de "Derby". 

Como prova da consideração de que goza en-
tre os treinadores, Preston Burch, uni dos fun-
dadores da "Anierican Trainers Association", foi 
eleito o seu primeiro presidente, posto que ocupou 
durante sete anos. 

Burch é generoso em dar conselhos e em 
ajudar treinadores mais jovens e acha sempre 
jeito de dizer-lhes: "Tenham por primeiro obje-
tive, ganhar. As apostas serão acidentais". 

* 

O artigo que aqui rcproduOinOs constitui o primeiro 
capítulo do urro ''Training Thorog/ibred Holse", por 
Prestou M. Burc/i uni dos asfafliosoS treinadores 
(lOS Es/udos Unidos. Os interessados em adquira' êste 
li uro dei'erão dirigir-se a "The Blood-Horse". P0. Bo' 
1520, Le.riugton, Kentucky U.S.A., pela quantia Ir 
US$ Gui), iflOiS as despesas postais. 

o vi na realidade. Um dos cavalos que treinei 
cortou seus curvilhões tão gravemente por causc 
de quartelas longas, que tive de fazê-lo correi' 
sem ferraduras nos pés dianteiros. Com  efeito. 



Quando uni cavalo galopa, cada 
perna sustenta alterna(lanieflte 
todo o pso do seu corpo. 

treinei dois cavalos que feriram seus curvilhões 
desta maneira e muitos treinadores mais velhos 
tiveram a mesma experiência. 

Cavalos com os dianteiros em linha reta, por 
via de regra, não correm muito tempo. Quando 
as pernas ficam em posição demasiadamente pró-
ximas à linha vertical, o cavalo não conta com 
o mecanismo que lhe permite dar passos largos 
e deslocar-se ràpiclamente sôbre o terreno. O seu 
alcance é limitado. Deve trabalhar mais esfor-
çadamente do que um cavalo normal, e cansa-se 
mais fàciimente. Nove entre dez bons cavalos 

a percentagem pode ser até mais elevada - 
têm a paleta bem conformada.  

deve ser considerado inapto porque suas pernas 
trazeiras não são bem retas. Mas provàvelmente, 
é de bom alvitre rejeitar um cavalo cujos curvi-
Ihões estejam fora das normas comuns, em escala 
exagerada. 

Os melhores cavalos que treinei foram Geor-
ge Smith e General Thatcher. Ambos tinham 
curvilhões perfeitamente retos. Mas Tambour e 
Voltear, outros dois bons cavalos que treinei, 
quando corriam, tinham a ação dos curvilhões 
deficientes. Tambour, produto de meu Haras, 

Palêta normal 	 Palêta teta 

Curvilhões em forma de foice são feios, mas 
não tenho certeza até que ponto êles constituem 
obstáculo. Mecanicamente parecem completa-
mente errados, porque limitam a extensão da 
perna trazeira e não parecem próprios para ga-
lopes longos e fáceis. Parece também provável 
que êles diferem do normal de modo suficiente 
para exercer tensão sôbre outras partes do meca-
nismo de corrida de um cavalo. Entretanto, al-
guns bons animais tiveram curvilhões em forma 
de foice e, possivelmente, um cavalo novo não Curvilhão normal 

	
Curvilhão em foice 
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ganhou o "Selima 	 Um caso que me lembra eloqüentemente dêste 
Stakes" e o "Coach- princípio refere-se a alguns dos produtos da égua 
ing Club American 	(~j~ 	 reprodutora Flota, de propriedade da "Brook- 

Oaks", entre outras 	 / \ 	 meade Farm". O seu primeiro potro, Warship, 
/ 	\ tinha joelho de vaca. Mancou bem cedo durante corridas. As  suas 	 / a sua campanha de 2 anos. Foi retirado das cor- pernas trazeiras tor- 	 ridas durante um ano e trazido de volta na tem- 

ciam-se tão grave- 	 perada seguinte. Mancou novamente numa cor- 
mente quando ele 	 7 	rida e não voltou a atuar antes dos 5 anos. Ga- 

nhou em 1948 e 1949. Era um cavalo de aparên- 
colocar "ligas" em 	 / 	cia esplêndida, sendo o único defeito o seu joelho. 
seus boletos, a fim 	 / \ 	/ 	e eu tinha certeza de que êle estava destinado a 
de que não as for- 	\ 	/ 	/ 	ser um campeão das pistas. O segundo produto 
çasse para fora. Vol- 	 / 	de Flota foi Airmada. Ela tinha os mesmos joe- 
tear ,  vencedor dos 	\ \ 	/ / 	lhos de vaca. Mancou na fase inicial de seu trei- 

"Chesapeake Stakes" 	\ \ \ / / / 	namento de dois anos e foi enviada à fazenda. 
 e de outras boas cor- 	 Não tinha vigor físico suficiente para resistir ao 

/ i ( 4 	 treinamento ate aos 4 anos, quando ganhou. De- 
ridas, tinha dificul- 	 / \f 	 pois de descansar na fazenda, voltou a ganhar aos 
dades semelhantes. 	 / 	 seis anos de idade. Não tinha a boa aparência 

Não gosto de ca- de Warship e nem era tão boa como o cavalo, 
valos, cujos cmvi- 	 / 	 mas teria sido um animal dos mais úteis se não 
lhões estão demasia- 	 1 	 fôsse por causa do defeito citado. 
damente juntos, co- 	 / ( 	 Em razão disso, quase vendemos a égua. En- 
mo cs de uma vaca. 	 f ) 	 tretanto, o seu terceiro potro era Seavard, cujos 
Não permitem uma 	/ ( 	 joelhos eram normais, tendo ganho mais de ...... 
ação suave, e geral- 	 200.000 dólares. Flota continua de propriedade 
mente interferem um 	 de "Brookmeade Farm" e está produzindo bem. 
com o outro. Um 	Curvilhão de saca 	 É bonita e não tenho dúvida de que os joelhos 
cavalo nessas condi- 	 defeituosos de Warship e de Airmada não podem 
ôes, "alcança-se", causando cortes e feridas. O 	ser atribuídos a ela. 

uso de ferraduras impróprias freqüentemente de- 	O cavalo que tem os joelhos para frente, ao 
sequilibrará um cavalo, fazendo-o ferir-se. Se 	contrário de joelhos de vaca, geralmente passa 
um cavalo é de físico perfeito, um bom ferrador 	sem problemas pelo período de treinamento, em- 
pode impedir que êle continue a machucar-se, 	bora os seus joelhos sejam um pouco feios. Esta 
mas se os curvilhões são defeituosos o ferrador 	condição torna-se mais pronunciada à medida 
pouco pode fazer para remediar o mal. 	 que o cavalo envelhece e algumas pessoas podem 

objetar contra tal tipo de joelhos num cavalo 

	

/ 	reprodutor, por causa da falta de estética que ele 

7 	representa. Entretanto, tenho certeza, de que 

1 	'\ 	não incomoda o cavalo. 

Canela e 	Canela 	 Joelho 	Joelho 	
Anteriores para fora 	Anteriores para (lei tro 

joelho 	filia 	 de vaca 	para a  
normais 	 frente 	 Um animal que pisa com o pé virado para 

dentro ou para fora tem grande probabilidade 

	

Um cavalo com um osso fino na canela tem 	de "alcançar-se" enquanto está correndo, e tal 
mais probabilidade de fracassar nas corridas do 	desvio exerce tensão anormal sôbre outras partes 
que um que tenha o mesmo osso largo. Um osso 	da perna. Esta tensão pode fazei sentir-se nos 
de canela fino é mais estreito, do que deveria ser, 	boletos, mas se a torção na estrutura da perna 
um pouco abaixo da altura do joelho. Os ten- 	que leva um cavalo a pisar com o pé virado para 
dões da perna inferior, portanto, são despropor- 	dentro ou para fora se origina perto do joelho, 
cionados e sujeitos a tensão anormal. E natural. 	então é de se prever que, se houver dificuldades, 
mente, o estreitamento do osso significa que a 	elas virão do joelho. 
estrutura naquele ponto não é tão forte quanto 	Cavalos que têm demasiado espaço entre as 
deveria ser. 	 pernas no local onde elas saem do peito, não cor- 

	

Desgostam-me profundamente cavalos com 	rerão distâncias longas. Ë difícil indicar uma 
joelhos de bovino, ou cavalos com "desvio no joe- 	razão para isso, mas ao que parece, um cavalo 
lho": Eles invariàvelmente mancam do tendão 	nestas condições perde impulso quando galopa e 
bem atrás do joelho, e fazem campanha curta. 	tende a cansar-se mais fãcilmente do que outros. 



Um cavalo com uma cabeça estreita tende a 
ter menos inteligência do que outro que tem dis-
tância mais ampla entre os olhos. Pode ser uma 
questão simples de saber qual a sua capacidade 
craniana. Bons cavalos são inteligentes, o que êle 
demonstra em sua expressão e em sua conduta 
geral. Muitos treinadores ao examinarem um 
cavalo novo que admitem possa se tornar um bom 
corredor, detêm-se a alguma distância déle e 
aquilatam a sua aparência geral, dando especial 
atenção à sua vivacidade e interêsse pelo que se 
passa ao seu redor. Se aprovam de sua "perso-
nalidade", passam à uma inspeção mais porme-
norizada. 

/ 

('asco normal 	 Casco estreito 

Cavalos com cascos encastelados tendem a 
ficam com dianteiros inflamados, especialmente 
em pistas "duras". Visto que os cascos nestas 
condições oferecem pequena superfície para sus-
tentar o pêso, o impacto causado pelo galope 
leva um peso exagerado aos mesmos, do que algu-
mas vezes, resulta em ossos fraturados. Vi tam-
bém muitos cavalos com cascos encastelados de-
senvolverem anormalidades nos tendões atrás e 
debaixo do joelho. 

A ranilha é parte importante do casco de um 
cavalo. É elástica, como borracha e na verdade 
representa a almofada do casco. O casco recebe 

(asco contraído 	 Casco com defeito 

o maior choque quando um cavalo está correndo. 
A natureza criou a ranilha para que absorva o 
primeiro e violento impacto que sente um cavalo 
de 500 quilos ao galopar sôbre uma superfície 
dura a alta velocidade. Quanto maior for a ra-
nilha, maior será a "almofada" para absorver os 
choques. Um casco estreito tende a tornar-se 
ainda mais estreito e contraído, a menos que seja 
tratado por um especialista. Quanto mais um 
casco se contrai, menor se torna a ranilha e tanto 
mais difícil será a capacidade amortecedora. Um 
cavalo com cascos estreitos bate às partes exter-
nas dos boletos e é fadado a tornar-se manco. A 
expansão e contração normal da ranilha mantem 
o casco sadio e forte. Um casco contraído por 

uma ranilha inadequada não recebe suficiente 
circulação sangüínea. 

Ouvi que se fizeram críticas a compradores 
pmque examinaram o casco de um potro de um 
ano, que estava à venda, enquanto o cavalo esta-
va sendo exibido em público. As criticas foram 
formuladas por criadores que achavam que os es-
pectadores poderiam ter a impressão de que algo 
cstava errado com es cascos do potro. Não acho 
que os criadores devam ressentir-se disso, porque 

Dianteiro Dianteiro 
nornial defeituoso 

um comprador certamente deve examinar os cas-
cas de um cavalo, no qual está interessado. Mas 
talvez seja melhor esperar até que o cavalo seja 
levado de, volta à cocheira. Os cascos podem en-
tão sei' examinados em local mais adequado e o 
comprador corre menos perigo de levai um coice, 
se o potro for bravo. 

Um potro com deformidade ossea ou com 
cascos largos oferece perspectivas reduzidas. Ca-
valos com cascos largos fracassam mais fàcilmen-
te do que cavalos com cascos normais. Um cas-
co pode ter também deformidade congênita ou 
pode indicar que houve uma doença grave. 

Um cavalo com ancas estreitas não pode ser 
tão musculoso quanto um com ancas largas. Um 
homem de ombros largos e quadris substanciais 
na maioria dos casos é um atleta melhor do que 
um homem de caixa toráxica estreita. Acho que 
o mesmo se aplica a cavalos. 

Gosto de potros com andar balouçante. Se 
um cavalo anda de forma apática provavelmente 
também assim será sob outros aspectos. Gosto 
de ver cavalos que dêm passadas largas com seus 
locomotores trazeiros. Alguns dos treinadores 
antigos consideravam como bom animal um ca-
valo dai' passos amplos. Examinavam o terreno 
para ver se as marcas deixadas pelos cascos tra-
zeiros se estendiam para além das marcas das 
dianteiras. 

Um cavalo com pescoço curto sofre de falta 
de equilíbrio. Êste tipo de cavalo cansa-se quan-
do tenta correr distâncias longas, possivelmente 
porque dispende mais energia. Cavalos com pes-
coço de cervo são feios, assim como cavalos com 
cabeça "acarneirada", mas êsses defeitos não 
atingem a capacidade corredora de um animal. 

Um cavalo com dorso excessivamente curva-
do (selado) dá uma impressão deselegante, mas 
um dorso curvado parece-me tão forte quanto 
um dorso normal. Um cavalo "selado", foi Ten-
nv, um dos melhores corredores que já se viu 



ÕaRE-OSO 

Vista lateral 	Vista de frente 

nos Estados Unidos. Um cavalo velho que corria 
no Oeste chamava-se Sway, por causa de seu 
dorso. Parecia que êle tinha sido feito de duas 
partes, mas corria. Eu não compraria um cavalo 
"selado", mas se eu tivesse um, o seu dorso curve 
não me impediria de treiná-lo. 

Um animal de garupa alta, tal como o de 
dorso curvo, não é bonito, mas êsse é um defeito 
que pode ser menosprezado, da mesma forma 
como se pode aceitar um cavalo de pernas com-
pridas, se êle tem atributos que compensem esla 
falha. É difícil achar um cavalo perfeito. Às 
vêzes, se encontra um cavalo harmoniosamente 
belo, mas êle não corre muito. Sabendo disso, 
devemos dispor-nos a aceitar pequenos defeitos 
se um cavalo nos agrada de outras maneiras. 

Ao selecionar potros, deve-se lembrar que 
um animal perfeito sob todos os pontos de vista 
pode tornar-se desproporcionado e mais tarde 
acusar defeitos. Por outro lado, um cavalo pode 
evoluir satisfatàriamente em relação a algum de-
feito ligeiro, de forma que êle será quase imper-
ceptível um ano mais tarde. Às vêzes, conhecer 
o pai ou a mãe do potro ajuda o comprador a 
tomar uma decisão. Por exemplo, quando se 
sabe que a mãe tinha um defeito de configura-
ção, mas corria bem, pode sentir-se inclinado a 
desprezar o defeito semelhante em um de seus 
potros. 

Gosto de canelas com osso curto porque a 
exemplo de uma quartela curta, significa uma 
perna superior mais comprida e, em consequên-
cia, um passo mais comprido. Também gosto de 
boa profundidade do torax. Não me agrada ca-
valos que pareçam "poneis". 

Um cavalo deve ter ossos de boa largura, e 
os tendões devem estar claramente definidos. Não 
deve ter juntas entumecidas. A conveniência de 
ossos largos e retos foi mencionada anterior-
mente. 

Potros com sobre-osso ou "esparavão" pro-
vàvelmente têm ossos fracos, com predisposição 
para enfermidades. Foram possivelmente ali-
mentados em excesso ou não foram submetidos 
à quantidade suficiente de exercícios. Um sobre- 

osso de canela não é tão grave se não interferir 
com algum tendão. Provàvelmente não incomo-
dará o cavalo. Mas se deve lembrar que um ca-
valo com um sobre-osso geralmente terá outros. 
Um sobre-osso que fizer pressão sobre um tendão 
certamente causará dificuldades. 

Ao inspecionar um cavalo para possível com-
pra, deve-se examinar a sua garganta e o maxilar 
para ver se há espaço suficiente para a sua tra-
quéia. Meu pai nunca deixou de introduzir o 
seu punho no local onde a ossatura sobressai do 
pescoço, junto à correia da cabeçada. Achava 
que se havia espaço abundante para o seu punho, 
havia espaço abundante para a traquéia do cava-
lo. Se o espaço era estreito demais pala o punho, 
êle achava que o cavalo teria dificuldade de res-
pirar durante a corrida. Pela mesma razão, êle 
sempre examinava as narinas do cavalo para ver 
se elas eram suficientemente largas para permitir 
ao cavalo aspirar e expirar fàcilmente quando 
corria. 

Quando inspeciono um potro que está à ven-
da, sempre tomo em consideração o Haras que 
o criou. Gosto de comprar de Haras cujos cava-
los registram êxitos recentes. Isto mostra-me 
que os cavalos receberam o cuidado devido e que 
o criador conhece o seu ofício e, também, que o 
Haras conta com boas terras. 

O conselho que dou a treinadores que com-
pra um potro gordo, é o de enviá-lo para o pasto 
imediatamente depois da compra e dar-lhe, du-
rante quatro a seis semanas, nada senão capim. 
A maioria dos potros à venda surge mais gorda 
do que é conveniente e o peso em excesso lhes 
deve ser tirado antes que possam ser submetidos 
ao treinamento para que não se corra risco de 
danos ou ferimentos. Muitos potros que são 
gordos, têm também os ossos moles. Contraem 
enfermidades em consequência de excesso de ali-
mentação e falta de exercícios. 

Em defesa dos criadores que oferecem potros 
gordos, devo admitir que êles têm razão. Os 
treinadores constantemente se queixam de potros 
gordos, mas têm desconfiança em relação a po-
tros magros. Um potro magro nem é examina-
do mais detidamente, porque o treinador des-
confia imediatamente que êle seja deficiente, não 
o desejando em suas cocheiras, ou que tenha es-
tado doente recentemente, que seja de um Haras 
mal administrado ou que tenha sido mal criado. 

Acho, entretanto, que deve existir urna mé-
dia aceitável para potros que se destinem à ven-
da. Os criadores compreendem que um potro 
deve estar em condições excelentes para obte 
um preço alto. Mas sabem também que os potros 
devem ser submetidos a exercícios para se tor-
narem bons cavalos de corrida. Vi potros tão 
gordos que me desinteressei em arrematá-los, 
embora tivesse gostado deles sob outros aspectos. 
Alguns deles sairam-se bem, apesar da gordura. 
Quando examino potros que estão à venda, pro-
curo animais em boas condições físicas, de carne 
de consistência média, não com gorduras de 
porco. 

Nos dias do velho e bom Sheespshead Ba -v, 
quando os potros eram colocados à venda, já em 
junho, o seu treinamento começava sem efeitos 
prejudiciais aparentes. Mas êles não eram nem 
de longe tão gordos quanto são hoje em dia. Na-
quela época, os potros não tinham a configura-
ção física tão boa quanto hoje, e não havia potros 
gordos demais. Cuidava-se deles muito pouco nos 
Haras e êles não eram dóceis, e, em conseqüên-
cia, era difícil de treinar. Mas se produziram 
então alguns cavalos de corrida de impressionan-
te resistência física. 

10 
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O Joclev Club de São Paulo realizou com 
pleno êxito sua semana internacional, que culmi-
nou com a disputa do Grande Prêmio São Paulo, 
mais expressivo do que nunca, já que estabele-
ceu o confrcnto entre alguns dos mais destaca-
dos valores das mais credenciadas pistas sul-ame-
ricanas. 

Animais procedentes da Argentina, Chile e 
Uruguai, e um forte contingente de parelheiros 
nacionais, justificaram a denominação de inter-
nacional atribuída ao Grande Prêmio São Paulo 
não por mera retórica mas porque assim é de 
justiça. Também as outras duas provas da mes-
ma natureza, disputadas na semana, lograram 
idêntico êxito, Ë que os Grandes Prêmios Or-
ganização Sul-Americana de Fomento ao Puro 
Sangue e Associação Brasileira de Criadores 
de Cavalos de Corridas contaram com a pre-
sença de animais argentinos. 

Têcnicamente, as disputas citadas nada dei-
xaram a desejai, a despeito dos acidentes ocor-
ridos no Grande Prêmio São Paulo, fatos êsses 
inevitáveis e, infelizmente, nada raros nas cor-
i'idas de cavalos. Nas provas internacionais a 
criação nacional oheve duas vitórias, por inter-
médio das éguas Quintet e Inch, enquanto a "ele-
vage" argentina prevalecia graças ao êxito do 
Meanin no Grande Prémio São Paulo. 

Os demais aspectos que caracterizam de for-
ma tradicional a semana máxima do turf paulis- 
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tano, o social, o financeiro e o espetáculo prô-
priamente dito, também se fizeram marcantes 
mais do que nunca. O Hipódromo Paulistano 
apanhou um público magnífico que pôde assistir 
corridas emocionantes, e a tribunal social rece-
beu a alta sociedade, os convidados estrangeiros, 
a imprensa internacional, sem exclusão da pre-
sença elegante e encantadora da mulher. Por 
outro lado, recordes financeiros foram batidos, 
espelhando o crescente interêsse que o tui'f ten 
despertado. 

Delegações 

As tradições de hospitalidade do Jockey Club 
de São Paulo não foram desmerecidas também 
neste ano. Delegações de diversos Jockeys Clubs 
estrangeiros e nacionais foram convidadas e aco-
lhidas. Na verdade, como sempre acontece, a 
disputa do Grande Prêmio São Paulo serve 
de veículo para o congraçamento entre os diri-
gentes turfísticos sul-americanos. 

Às festas do Grande Prêmio Sã-() Paulo 
estiveram presentes os seguintes e ilustres coo-
vidados: 

Arqentinu 	De. Carios M. Tornkinson Ca- 
sares e Sra., De. Julio A. Menditeguy, Dr. Eduei -
do Blousson e Sra. e Sr. Hector Abel Monie. 
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Uru quui 	Sr. Orestes Diaz e Sra., Sr. Car- 
los Azzares e Sra., Sr. Milton Diaz e Sr. Andrés 
Bartolomei e Sra. 

Chile 	Sr. Luiz Rosselot e Sra. e Sr. Victoi' 
Matetich e Sra. 

Rio de Jcnu iro 	Ministro Cândido Lobo e 
Sra., Dr. Francisco Eduardo de Paula Machado, 
Dr. Tude Neiva de Lima Rocha e Sra., Dr. José 
Tertuliano de Brito e Sra., Dr. Murilo Garcez 
Moreira e Sra., Dr. Carlos Movis e Sra., Dr. Car-
los Bilbao Gama, Dr. Carlos Velasco Portinho, 
Dr. Romulo Olivieri e Sra., Dr. Mauricio Eduar-
do Accioli Rabeilo e Sra., Dr. Wilson Ferreira e 
Sia., Dr. João Jabour, Dr. Agostinho Caldeira 
de Queiroz e Sra., Dr. Armando Braga Rodrigues 
Pires e Sra., Dr. José Parente Sobrinho e Sra., 
Dr. Celmar Padilha Gonçalves e Sra., Dr. Luiz 
Rodolpho Gouvêa Rêgo e Sra. e Almirante Ama-
ral Peixoto e Sra. 

Curitiba 	Si'. Alfredo Silvio Colie e Sra., 
Sr. Rubens Amazonas Lima, Sr. Nilson Garcez 
e Sra., Sr. Agenor Santa Rita e Sra., Sr. Clio 
Santa Rita, Si. José Cid Campelo e Sra., 5:'. 
Murillo Gomes Corrêa e Sra., Sr. Homero Oliva 
e Sra. e Si'. Palmiro Vacari e Sra. 

Pôrto Algre - Sr. Fernando Jorge Schnei-
der e Sra., Sr. Corrêa Pinto e Sra., Sr. Aracy 
Alves e Sra., Si'. Antonio Cirula e Sra., Sr. TeI-
mo Pacheco e Si'. Themio Vita. 

Pelotes - Sr. Luiz Carlos Schuch e Si'a.. 
Sr. Paulo Morrone e Si'. Cidio Schuch. 

Belo Horizo,tte 	Dr. Antonio Rodrigues 
dos Santos. 

Rio Gandc 	Si'. Marcos Coicione. 

São Vicente 	Sr. Rubens Marfins Futuro 
e Sra., Si'. Mansueto Pierotti e Sra. e Dr. Agnal-
do Capp e Sra. 

Campinas 	Dr. Dagobei'to F. Ai'ruda Ca- 
margo e Sra., Dr. Estanislau Ferreira Siqueira 
e Sr. Antonio Luiz Pompeo de Camargo e Sra. 

Baretos - Sr. Antonio Rodrigues Vieira 
Sra., Si'. Henrique Ai'utin e Sra. e Si, Oswaldo 
Gentil e Sra. 

Campo Graitcle 	Si. Mario Pedro de Ccc- 
queira Caldas e Sra. 

Cronistas 

Representantes das crônicas turfistica es-
trangeira e nacional (demais Estados) estiveram 
presentes à semana máxima do turf paulistano. 
Convidados pelo Jockey Club de São Paulo com 
o concurso da Associação dos Cronistas de Turf 
do Estado de São Paulo; êsses jornalistas se cri-
carregaram de fazei' a divulgação em seus res-
pectivos países e centros hípicos nacionais da-
quilo que ocorreu no Hipódromo de Cidade 
Jardim. 

Do exterior vieram o argentino Armando 
Otamendi, os peruanos Ernest C. Reye e Augus-
to Rivero, o chileno Francisco Adreussi e os uru-
guaios Mário Terra e Rodolfo L'Aurrcche. 

De Curitiba compareceram Rodolfo Carlo' 
Bettega, presidente da Associação Paranaense, 
bem como Ito Fabricio de Mello, Antonio Nunes 
Nogueira, Rafael Munhoz da Rocha e Helio Pei-
xoto de Oliveira. De Pôrtc Alegre, o presidente 
da Associação local, Aldo Maciel e Luiz Carlos 
Vergara Martins. Do Rio de Janeiro, a delegação 
chefiada pelo presidente Daniel Fontoui'a, fni 
composta pelos jornalistas Manuel da Cunha, Hei-
tor Lima e Silva, Paulo Afonso Cabral, Aldir 
13astos, Heitor de Oliveira, Gilberto Muniz Vian-
na, Ney da Costa, Vespasiano Lírio da Luz, Ju-
lacy Nazareth de Araujo, Fausto de Souza Serpa, 
Henrique Marques Porto, Octavio de Carvalho, 
Wilson Pinto Nascimento, Áttila Paranhos Ve-
loso, Arnaldo Pinto, José Carlos de Morais, Pas-
coal Leão Davidovitch, Celso Pina, Jorge Ale-
xandre Campos e Lafayette Bittencout. 
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Grande Prêmio São Paulo 

O Grande Prêmio São Paulo reuniu dezes-
sete animais, três dêles procedentes da Argenti-
na, dois do Uruguai, um do Chile e os restantes 
onze do Pais, incluindo-se entre êles a égua Lau-
sanne, importada potranca da Argentina. Rele-
va notar ainda que tanto Snow Crown, ganhador 
do Grande Prêmio do ano passado, quanto Que 
Lindo, ambos representantes do turf uruguaio, 
são animais de nascimento argentino. 

A prova 

A partida, ainda que trabalhosa, foi boa; 
todavia, logo em seguida, tendo tropeçado o ca-
valo Interlagos, o jockey Clóvis Dutra foi atira-
do ao solo. O animal em meio aos competidores 
seguiu correndo sõzinho, o que trouxe embara-
ços a alguns dêles. 

Lausanne foi a primeira a aparecer, mas an-
tes da primeira passagem pelo disco foi ata-
cada por Quibor, Maanin e Lancil, vindo mais 
atrás Itamaraty e Ultimo Gaúcho. Nas últimas 
colocações corriam Aurelius e Snow Crown. Na 
curva da direita, Lancil forçou progressivamente 
para ultrapassar Quibor na altura dos 1.400 me-
tros. Em terceiro corria Ultimo Gaucho, adian-
te de Maanin e Zenabre. Assim que foi iniciada 
a curva da Vila Hípica o vanguardeiro Lancil 
perdeu o equilíbrio, tropeçou, desmunhecando. 
Sua súbita parada provocou graves prejuízos pa-
ra Lausanne, que desmontou seu jockey Fran-
cisco Irigoyen; neste lance sofreram prejuízos o 
chileno Ultimo Gauho e o nacional Dulçor, no-
tadamente o primeiro. Tendo surgido uma pas-
sagem providencial por dentro, por ali enveredou 
Maanin, ao tempo em que também progredia Ze-
nabre. No final da curva, Maanin e Zenabre 
corriam emparelhados, enquanto Itamaraty pas-
sava a ocupar o terceiro lugar, à frente de Sol- 

feo e Ultimo Gaucho. Uma vez na reta final, 
o jockey de Zenabre exigiu ao máximo, enquan-
to Maanin, castigado, resistia ao adversário. Em 
frente às primeiras arquibancadas Zenabre co-
meçou a esmorecer, dando motivo a que Maanin 
ampliasse sua vantagem e que Itamaraty dêle 
se aproximasse. Por cutro lado, tanto Ultimo 
Gaucho quanto Dulçor progrediarn com boa ação. 
Nos últimos 100 metros, Maanin assegurou a vi-
tória, e os nacionais Zenabre e Jtamaraty trava-
ram luta pelo segundo lugar, tendo próximo êles 
Ultimo Gaucho e Dulçor. Itamaraty acabou por 
livrar pequena vantagem sôbre Zenabre. Ultimo 
Gaucho finalizou em quarto lugar, cumprindo 
ótima atuação, com Dulçor, igualmente impres-
sionando bem, a seguir. Depois, mais longe, ter-
minou o argentino Aurelius à frente dos nacio-
nais Young Love e Egoísmo. 

Resumo Técnico 

Grande Prêmio São Paulo (Clássico Intei-
nacional) Para produtos de 3 e mais anos 
2.400 metros (grama) Prêmios: CrS...... 
80.000.000, sendo Cr$ ê0.000.000 ao primeiro co-
locado, Cr$ 15.000.000 ao segundo, Cr 10.000.000 
ao terceiro e Cr$ 5.000.000 ao quarto Aos 
criadores dos nacionais, 10'Y. 

1 °  - Maanin (mase., cast., 3 anos, da Argentina, po 
Mirontón e Mountain Tip, do Stud El Alazãn, 
Anibal D. Etchart. 57 qqilos. 

2.° - Itamaraty (masc., cast., 4 anos, do Brasil, ro 
Karnei'an Khan e Frolic, do Haras Polaris J Q ; 0  

Alves. 60 quilos. 

30 	Zenabre ( masc., cast.. 3 anos, do Brasil, por Phn- 
ias e Remington, do Si'. Thetônio Piza de Laia 
Dendico Garcia, 57 quilos. 

Na partida, Interlagos desmontou Clóvis Dutra. Lajiril está 
iniprensado entre I'antheon e Deado. Maann larga hem. 



4,' 	Ultimo Gaucho (ma.-c., alazão, 4 anos, do Chile. 
por Apoio e Nacai'ena, do Stud Los Intimos, 
Luis Espinoza. 60 quilos. 

5.° 	Dulcor (mase., cosi., 3 anos, do Brasil, por Coa- 
raze e Duty, do Stud Seahi a), Luis Rigoni. 57 
quilos. 

6 ° 	Aurelius )masc., cast., 3 anos, da Argentina. por 
Gi'ass Court e Odesa. do Stud Deliana), Ii'ineo 
Leguisamo, 57 quilos. 

7:' 	Young Love )masc.. tord., 4 anos, do Brasil. por 
Fharas e La Farda, do Stud Rio Préto, Unos 
Bueno, 60 quilos. 

9.° 	Egoismo ) masc., cast., 3 anos, cio Brasil, por AI- 
henigo e Ui gência, da Sra. Zelia G. Peixoto de 
Castro). Carlito Taboi'da, 57 quilos. 

9° 	Deado (mase., cast., 4 anos, do Brasil, por Qui- 
proquó e Noticia, da Sra. Zelia G. Peixoto de 
Castro), Alhênzio Barroso, 60 quilos. 

10 . 0 	 Solfeo )masc., cast., 3 anos, da Argentina, por 
Seductor e Sinfonia, do Stud 4 de Enero), Os-
waldo Bare 1 ucci, 57 quilos. 

11,0 	Pantheon (masc., cast., 7 anos, do Brasil, poi 
Cadir e Faim Beach, do Hai'as Paraíso). Alek-
sian Ai'tin, 61 quilos. 

12 . 0 	Que Lindo (mase., cast., 4 anos, da Argentina, 
por Romantic e Quilmefla. do Stud Cace), Evei' 
Perdono. 60 quilos. 

13.' 	Snow Crown ) masc., cast.. 4 anos, da Argentina, 
por Snow Cat e Lavander, do Stud Mitaí), Ma-
noel de Santis, 60 quilos. 

14.0 	Quibor me se., cast., 4 anos, do Brasil, poi Ru- 
moi' e Fali' Gai'land, do Stud Oti'o Lance), Juan 
Mai'chant, 60 quilos. 

Lausanne, caiu ) fem.. ai., 4 anos, da Argentina, 
1-, 01 Clos'voi'th e La Savoyai'de, do Sr. Alfredo 
Setini ). Francisco irigoyen. 58 quilos. 

Lancil, caiu, desmunhecou e foi sacrificado 
masc., al., 3 anos. do Brasil, por Adl e Aguila, 

dos Haras Jahú e Rio das Pedras). Joaquim G. 
Silva, 57 quilo;. 

Intei'lagos, caiu (rnasc., ai., 4 anos, do Brasil, pci' 
Manguai'i e Cantarolle, cio Sr. Max Periman 
Clôvis Dutra. 60 quilos. 

Lausaune ponteia na primeira passagem, perseguida por 
Quibor. O 5.1  colocado ó o argentino Maaiiin, que ganharia. 

5; 

5° 

1 ' 

Assustado sem motivo, o jockey de Maaiiin o castiga. 
Zeiiabre e Itaniaraty encobrem Lausanue, sem o jockey. 

No" 11(/.1 fl 1 oo i íi ei i'os (1 erra d( ros, Ma.i ni II corre adia ,ii 
firme, enquanto Zenabre e Itemaraty procuram progredir. 

Tempo, 149" e 3 10 (grama leve) - Reco-
de da distância: 147" e 13/10  (Narvik). Dife-
renças, dois corpos e um quarto e cabeça. Cria-
dor, Haras La Tala. Importador, Jockey Club 
de São Paulo. Treinador, Alfonso Salvati. 

Recordes 

Três recordes foram batidos na reunião. c) 
movimento de apostas foi de Ci$ 645.170.400, su-
perando o da reunião anterior (sábado), que foi 
de CrS 613.072.200, pssando a ser o nôvo re-
corde brasileiro de apostas em uma só reunião. 
Por outro lado, Lombier, favorito do sétimo pá -  
reo, bateu o recorde de apostas em um cavalo, 
tendo vendido só de vencedor Cr$ 2.064.700 pu-
les. Finalmente, o movimento de apostas do 
Cr$ 131.960.100, constituiu nôvo recorde brasi-
leiro de páreo. 
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Pules vendidas 

A resenha cio movimento de pules vendidas 
no Grande Prêmio "São Paulo' é a seguinte: 

Maanin 	............... 1.301.430 35 649.710 
Itamaraty 	............. 98.580 508 91.710 
Zenabre 	............... 669.120 68 339.090 
Ultimo Gaucho 406.810 113 195.720 
Dulçor 	................ 649.790 70 312.880 
Aureliur 	.............. 946.750 48 524.560 
Your.g 	Love 	........... 180.260 255 128.620 
Egcismo 	.............. 160.900 286 105.320 
Deado 	................ c 	Egoismo 
Sclfco 	................ 520.060 88 234.72') 
Panthcon 	............. 169.140 272 134.300 
Que 	Lindo 	............ 38.300 1.201 22.90).) 
Sncv 	Cicvrj 	.......... 118.490 388 60.18)) 
Quibor 	................ c/ Young Love 
Lausoane 	............. 1.151.520 39 533.211 0 
Lancil 	................ 113.570 570 67.700 
Infcrlagos 	............. 49.371) 932 34.31k) 

TOTAL, 	............... 6.574.090 - 3.49270 

O heroi 

t 

5 

; 	 5' 

Não surpreendeu a vitória de Maanin, à vis-
ta de sua campanha em seu país de origem, que 
o apontou como um dos melhores elementos de 
sua geração; se foi inferior ao lidei' Gobernado, 
em troca disputou de igual para igual a vice-
liderança com Orgaz, Charolais e Bonetero. 

Maanin estreou no Hipódromo de La Plata, 
obtendo um segundo lugar, em 1.000 metros, en-
tre potros perdedores de dois anos. Levado de-
pois a Buenos Aires, dali não foi mais retirado, 
a não ser para atuar no Brasil. Correu em Pa-
lermo oito vêzes seguidas: tendo vencido duas 
provas comuns, uma em 1.100 metros (64" e 
4/5) e outro em 1.400 metros (84"), fêz sua pri- 

lia ('talhe: L:isnnuz', sem lrigoyen, tem à sua frente 
Zenabre e ltamaraty, e ao lado Dulçor e Ultimo (aL1cho 

meira tentativa clássica no Prêmio "Raúl y Raúl 
E. Chevalier", em 1.400 metros, no qual foi o 
segundo colocado; vinte dias depois apareceu no 
Clássico "M. J. Guiraldes", em 1.400 metros, en-
trando em terceiro lugar; a mesma colocação 
obteve nos 1.500 metros do Prêmio "Montevidéo"; 
depois participou das três provas da tríplice co-
roa argentina, ou seja a "Folia de Potrilios" 
(1.600 metros), o Gran Premio "Joekey Club" 
(2.000 metros) e o Gran Premio "Nacional' 

'1 

'a< 

a..,  

..'1 	>a.. 

a 

TTT 
' 

O jq 10' 1 (lO SI anil iii já se aquie- 
tou. Zenalire e Itamaral • sem 
o ini'sno íiiipeí o. aluda lutam. 



(2.500 metros), nos quais o filho de Mirontón 
obteve, respectivamente, o segundo, o segundo e 
o terceiro lugares. Foi então apresentado pela 
primeira vez na pista de grama, em San Isidro, 
e na prova máxima do turf argentino, o Grande 
Piêmio "Carlos Peliegrini", em 3.000 metros, em 
trando no quinto lugar, sendo que os cinco pri-
meiros colocados chegaram ao disco separados 
por pequena diferença. Voltando a Palermo, 
Maanin atuou em páreo comum, em 2.500 me-
tros, vencendo no tempo de 154" e 2 : 5. A se-
guir, em San Isidro, correndo o Clássico "Otofio", 
em dois quilômetros, obteve a segunda colocação; 
no mesmo lugar terminou no Clássico "Gen. Bel-
grano", corrido em Palermo, em 2.200 metros; 
finalmente, credenciando-se a correr no Grande 
Prêmio "São Paulo", levantou em San Isidro o 
Clássico Federico de Alvear", percorrendo a mi-
lha e meia em 154" e 3í5. 

Em resumo, tendo corrido quinze vézes, Mwi-
nin obteve cinco vitórias, seis segundos lugares, 
três terceiros lugares e um quinto, levantando 
prêmios no valor de 4.232.959 pesos (cêrca de 
36 milhões de cruzeiros), além dos Cr$ 50.000.000 
que correspondem à vitória no Grande Prêmio 
"São Paulo". 

Maanin é um produto do Haras El Tala, nas-
cido em 5 de agósto de 1962. Ë filho de Miron-
tón e de Mountain Tip. Sua mãe, por Royal 

Tip e Mountain Cal!, por Ut Majeur, não chegou 
a correr e é irmã materna de Monsieur Bernard, 
ganhador de quatro corridas, e de Chain, vence-
dor tanto na Argentina quanto no Uruguai. 
Mountain Tip havia dado antes o animal Major-
ca, que venceu cinco páreos. 

Mirontón, reprodutor já veterano (nascido 
cm 1947), tem fornecido inúmeros ganhadores, 
que só na Argentina levantaram mais de 200 
páreos, com cerca de vinte milhões de pesos, 
destacando-se entre êles Gambeto, Cantor, Mar-
sica, Monarquico, Torna, Herta, Camma, Palomo, 
Indra, Majorca, Refrán, Mirón Real, Drama, Mai-
món, etc. No exterior, seus filhos triunfaram 
na Venezuela e nos Estados Unidos. Neste úl-
timo país brilhou o animal Mi Carlo e, em Ca-
racas, entre outros, apareceram com destaque 
Primordial, ganhador do "Simón Bolívar" e ago-
ra também vencedor na América do Norte, além 
de Cantor, Calón, Bayetón, Mi Carla, Garceta, etc. 

Mirontón foi um dos melhores elementos de 
sua geração. O filho de Meadow venceu seis 
provas, contando-se entre seus triunfos a "Poila 
de Potrillos" e os clássicos "Chevalier", "La Val-
le", "Montevideo", etc. É irmão próprio de Pan-
cho Freddy, também ganhador da "Poila" e ex-
celente reprodutor, bem como irmão materno 
dc bons ganhadores Moset, Motinero, Mataco e 
Misurí. 

4- 1 
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Maanin vence tranquilamente. Cabeça a Cabeça, Itamaraty 
e Zenabre chegam ao disco brigando pela formação tia dupla. 
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Grande Prêmio Organização Sul-Americana de Fomento 

ao Puro Sangue de Corrida 

Um seleto lote de éguas de 3 e mais anos, 
entre elas os melhores elementos de Cidade Ja-
dim e uma estrangeira, a argentina Orméa, for-
maram o campo do Grande Prêmio Organização 
Sul-Americana de Fomento ao Puro Sangue de 
Corrida. A prova, já tradicional a despeito dos 
seus poucos anos de vida, alcançou pleno êxito 
tanto como disputa prõpriamente dita quanto pelo 
seu valor técnico. 

Belo final 

A partida foi rápida e ótima, despontando 
Quem Sabe que foi logo superada por Loanza. 
Forçando sempre e acelerando o ritmo da corri-
da, Loanza firmou-se na vanguarda 200 metros 
depois, mantendo Quem Sabe a posição com Elo-
quência e Orméa a seguir, ficando Cantalou no 
último lugar. No final da reta oposta Loanza 
tinha dois corpos de vantagem sôbre Quem Sabe, 
ao tempo em que Orméa e Eloquência corriam 
pràticamente emparelhadas. A corrida não so-
freu maiores alterações até que a reta fôsse al-
cançada, ocasião em que Eloquência, de golpe, 
passou por Quem Sabe e Loanza, dominando a 
corrida apenas de forma efêmera, porque Orméa 
não permitiu que ela folgasse e, ao cabo de 150 

1 

Quintet, filha (It' Coaraw, hàhilrneuite montada por Deildicui 

Garcia, deu à criação brasileira um estupendo triunfo. 

metros de luta, dominou a tordilha. Foi só en-
tão que Quintet, que havia sido levada a ficar 
alheia à luta, avançou e, 200 metros antes do 
disco, assediou Orméa. A égua estrangeira re-
sistiu bastante, tendo se deixado bater pela na-
cional apenas no último instante e por meio cor-
po, para o que muito contribuiu a habilidade do 
jockey Dendico Garcia. Eloquência manteve o 
terceiro lugar. 

Resumo Técnico 

Grande Prêmio Organização Sul-Americana 
de Fomento do Puro Sangue de Corrida (Clás-
sico Internacional) Para éguas de 3 e mais 
anos 2.000 metros (grama) - Prêmios: Ci' 
9.600.000, sendo Cr$ 6.000.000 à primeira colo-
cada, Cr$ 1.800.000 à segunda, Cr$ 1.200.000 à 
terceira e Cr$ 600.000 à quarta - Aos criado-
res das nacionais, 10"%. 

1.0 	Quintet tem., cast., 4 anos, do Bi asil. por Coaraz 
e Indian Star, do Haras Patente), Dendico Garca. 
60 quilos. 
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Quintet, em plena atropelada, 
domina Orméa, que tem Loan-
za por dentro, e alcança Elo-
quência. 

2.0 	Orméa (fero., cast.. 3 anos, da Argentina, por Again 
e Faenza II, do Stud La Pomme, 1 rancisco lei-
goyen, 57 quilos. 

3» 	Eloquência (fero., tord., 3 anos, do Brasil, por Prós- 
per e Troth, da Sra. Zélia G. Peixoto de Costro 
Carlito Taborda, 57 quilos. 

4.° 	Cantalou fem., cast., 5 anos, do Brasil. por Fasto- 
nor e Mahdi, dos Haras São José e Expedictus), Al-
hênzio Barroso, 61 quilos. 

5,0 -- Loanza (fero., alazã, 4 anos, da Argentina, por 
Montmartre e Alabada, do Haras Prelúdio), Luiz 
Rigoni, 60 quilos. 

6.° 	Quem Sabe ([em.. cast., 3 anos, do Brasil. por 
Ferino e Adis Alêa, do Stud P.B.), João Manuel 
Amorim, 57 quilos. 

( 1 	Irakjta [em., alazã, 5 anos, do Brasil, por Pha- 
ras e Carakitta, da Pecuária Anhumas Ltda.), 
José Alves, 61 quilos. 

8 . 0 	Brágia ([em., alazã, 4 anos, da Argentina. p01' 

Magabit e Bufliciosa, do Haras Louveira), Clóvis 
Dutra, 60 quilos. 

Não correram Atenéa e Pirangi. Tempo, 
123" e 2/10 (grama leve). Diferenças, meio 
corpo e três corpos. Criador, Haras Patente. 
Treinador, Milton Signoretti. 

Orméa reage, mas Quintet vern 
com ímpeto; ambas encobrem 
Eloquência; depois, Cantalou e 
Loa nza. 
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A vencedora 

Quintet fez sua primeira campanha no Hi-
pódromo de Campinas, onde colheu algumas vi-
tórias e encontrou o melhor caminho evolutivo. 
Trazida à Cidade Jardim, aqui prosseguiu pro-
gredindo, tendo cumprido uma excelente campa-
nha, já que das suas treze apresentações, venceu 
seis, obtendo ainda cinco colocações e, pois, em 
duas provas apenas não figurou no marcado;. 
Fêz ainda uma tentativa no Hipódromo Brasilei-
ro, mas por haver partido fora de corrida, não 
pôde corresponder. 

As seis vitórias de Quintet foram as seguin-
tes: após levantar três páreos comuns, venceu 
uma prova de animação, o Prêmio Jockey Club 
São Vicente, em 2.000 metros, derrotando Can-
tabu, Diécia e Hermitage; o Grande Prêmio Síl-
vio Alvares Penteado, em 2.000 metros ainda, 
suplantando Quem Sabe, Inch, Enide, Eloquência 
e Delos; e o Grande Prêmio Organização Sui-
Americana de Fomento ao Puro Sangue, cuja 
resenha estamos concluindo. Com  isso, os pré-
mios de Quintet somaram Cr$ 13.475.000, sendo 
Cr$ 11.200.000 referentes às vitórias e Cr$. 
2.275.000 às colocações. 

A numerosa e valiosa descendência de Coa.- 
raze tem na égua Quintet um dos seus elementos 
de realce. O extraordinário reproduoi do Pós-
to Agropecuário do Jockey Club, que tantos cra-
ques tem dado às pistas nacionais, entre êles 
Emerson, ganhador de três "Derbies" e hoje re-
produtor na França, cruzado com Indian Star, 
égua nacional por Big Red, deu a ganhadora 
lo "Organização Sul-Americana", elemento de 
que ainda muito se pode esperar em sua próxi-
ma campanha. 

Indian Star, que ingressou no haras em 1957, 
tem o seguinte "turf record': 

()l JnrIin. rnac., a]azo, por Ko!ni Gliri. 

959 	PnaIhii, fn., ci;t.,i po!• Jiüi. 

1969 	Qiiinfct, fem., cat.. por Coaraze. 

1961 	RamiliK, rnasc., alazão, por Flarnioyan ile 
l'resny. 

962 - 	'zia cif ,  AI 	ililOif101. 

1963 - Vnzi;i iir Arini.. 

51 	\Sr'ia (1' 	101. 
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Grande Prêmio Associação Brasileira de Criadores de Cavalos 

Complementando e valorizando o prograrac 
do Grande Prêmio São Paulo, da mesma reo-
nião fêz parte uma empolgante prova de veloci-
dade, que reuniu animais nacionais e estrangei-
ros, denominada Grande Prêmio Associação Bra-
sileira de Criadores de Cavalos. Tal como acon-
tecera no páreo das éguas, um animal nacional e 
outro argentino proporcionaram renhida disputa, 
alcançando o disco separados por pequena dite-
i ença. 

Árdua disputa 

Dada a partida em oportuno momento, Inch 
foi a primeira a aparecer, mas Jidra, Ditongo, 
Protesta e Lurfaia, todos mais velozes que ela, 
a dominaram e alcançaram os 600 metros em re-
nhida disputa. Pouco mais adiante, Inch come-
çou a progredir por dentro, o mesmo fazendo o 
argentino Taumaturgo pelo centro da reta. Cem 
metros antes do vencedor, Jidra era a primeira, 
sendo então alcançada e logo dominada por Inch 
e Taumaturgo, que seguiram em luta até a trans-
posição da meta, alcançada em primeiro lugar 
pela égua nacional Inch. O terceiro lugar foi 
obtido por Ditongo e Jidra que empataram. 
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iiieh (L. Rigoni ) (leu à criação titnonal sua segunda gran-
de vitória. Â égua cumpriu a melhor de suas atuações. 

Resumo Técnico 

Grande Prêmio Associação Brasileira de 
Criadores de Cavalos. (Clássico Internacional) 

Para produtos de 3 e mais anos 	1.300 me- 

	

tros (grama) 	Prêmios: Cr$ 9.600.000, sendo 
Cr$ 6.000.000 ao primeiro colocado, Cr$. .. . 

1.800.000 ao segundo, Cr$ 1.200.000 ao terceiro 
e Cr$ 600.000 ao quarto - Aos criadores dos na-
cionais, 10. 

1 . 0  - - Inch (fem., ai., 4 anos, do Brasil, por Pewter 
}'lattei e Kamar. do Stucl São Luiz), Luiz Ri-
goni. 57 quilos. 

2.0 - Taumaturgo (niasc.. cast., 3 anos, da Argentina, 
por Tahoe e La Pastoral, do Stud San TeImo), 
li meu Leguisamo, 58 quilos. 

3,0 - Jidi'a, empatada tem., cast., 3 anos, do Brasil. 
por Inshaila e Cidra, cio Haras Polai'is), José AI-
ves, 56 quilo ,;. 

Ditongo, empatado (masc., cast., 4 anos, do Bra-
sil, por Port Napolrón e Queen Bee, do Stud 
Beatriz, Juan Marchant, 59 quilos. 

	

5,0 	Protesta tem., east., 4 anos, da Argentina, por 
Magahit e Prestigiosa, do Stud Quatro Ei'ies), 
Augusto Cavalcanti, 57 quilos. 

	

6 . 0 	 Quertile 	masc., casct., 4 anos, do Brasil, por 
John Ai'ahy e Bui'tile, do Si'. Dante Mai'chioni), 
Antonio Poi'tilho. 59 quilos. 

	

7,0 	Ouro Pálido masc., alazão, 6 anos, elo Brasil, 
por Coai'aze e Hasiadê, cio Stud Eldorado, João 
Carlindo, Si-) quilos. 

21 



	

0 	 1 

	

8.° 	Levjno )masc., cast., 3 anos, do Brasil, p01' Bur- 
phan e Scottish Dílemma, do Slud Fetiche), 
Edson Amorim, 58 quilos. 

	

90 	Ocidental )masc., alazão, 4 anos, do Brasil. por 
Guayaquil e Pandorra, do Si-. Adolpho Pelizaro 1, 

Antonio Bolino, 59 quilos. 

10.0 - Patachu (rnasc., casi., 5 anos, do Brasil, por ,  Ou-
ragan e Straith Scotch, do Stud Itairn), Edgar  
Gonçalves, 59 quilos. 

	

11,° 	Mcynesiano )masc., cast 3 anos, do Brasil, por 
Phai'el e Harmoniosa, do Stud Encanlado, Gas-
tão Massoli, 58 quilos. 

	

12° 	Kaito (mase., cast., 4 anos, do Brasil, por Ravis- 
seui' e Bianca, cio Stud Alvorada), lDc'ndico Gar-
cia, 59 quilos. 

	

13.° 	Coarazito (mase., cast .5 anos, do Brasil, por 
Coaraze e Malagueta, do Sr. Paulo Barreto de Sé 
Pinto). Nelson Pereira, 59 quilos. 

	

14.° 	Hudson )masc., cast., 5 anos, do Brasil, por 
Kameran Khan e Quicê. do Haras Cuiabá), Ai-
hénzio Bai 	59 quilos. 

	

15.° 	Gridge (mase., cast., 6 anos, do Brasil, por ,  Pc'w- 
tei' Platter e Hawkridge. do Haras Iperó), Júlio 
Santos, 59 quilos. 

	

16,° 	Sahôt (mase., cast., 5 anos, do Brasil, por Nor- 
manton e Ruanda. do Stud Arai'as), José P. San-
tos. 59 quilos. 

	

17.° 	Lui'faja (fem., cast., 3 anos, do Brasil, por Ca- 
poial e Bui faia, dos Haras Jahü e Rio das Po-
(li -as), Joaquim G. Silva, 57 quilos. 

1 

Está próxima a vitória de Ineh. O estrangeiro Taumaturgo 
tem Ditongo, Jidra, Protesta e Quertile muito próximos. 

	

18. ° 	Coai'amita (tem., cast., 4 anos, do Brasil. por 
Coaraze e Malagueta, do Sr. Paulo Barreto de Sé 
Pinto), Clóvis Dutra, 57 quilos. 

	

19.0 	Jelon )masc., cast., 4 anos, do Brasil, por,  Dei'- 
nah e Hopitt( , . do Sturl Prêlo e Ouro), Selmar 
Lobo, 59 quilos. 

Não correu Esporazo. Tempo, 71" e 2/10 
(grama leve). Diferenças, meio corpo e dois 
corpos e meio. Criador, Haras São Luiz (Sr. 
Hernani Azevedo Silva). Treinador, Enii' Feijó. 

A ganhadora 

Inch surgiu desde o início de sua campanha, 
quando ainda pctranca como um dos melhores 
elementos de sua geração. De início admitiu-sc 
que ela tinha seu rendimento diminuído na pista 
de grama, mas depois, adaptando-se paulatina-
mente ao relvado, principalmente quando chovia, 
passou a mostrar eficiência também no aludido 
terreno. Égua dotada de grande velocidade, al-
cançou também a milha com inteiro êxito, gra-
ças ao seu incomum "espírito de luta". 

As mais importantes vitórias de Inch foram, 
cronoRgicamente, as seguintes: Prêmio Rodol-
pho Lara Campos, em 1.500 metros (areia), no 
qual ela derrotou Harkhan, Neocádia, Naruoca 
e Quinei; Clássico Guilherme Ellias, em 1.500 
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metros (areia), oportunidade em que suplantou 
Neocádia, Naruoca, Tailândia, Quatiai'a e Delos; 
Grande Prêmio Erasmo Assumpção, em 1.000 
metros (grama), páreo vencido às custas de Hia-
leah, Abadia II, Coaramita, Diécia, Montemaná, 
Chrua, Gatucha, Galmita, Xandra, Neocádia, Jel-
sam, On Did, Snow Way, Happy, Moyara e After 
Two; Grande Prêmio Antonio Prado, em 1.609 
metros (grama), êxito obtido sôbre o "crack" 
Cajado, além de Kaito, Caio, Loanza, Leigo, Di-
tongo, Hialeah, Lombardo, Kandahar, Liliput, 
Tiépolo, Stepan e Tagoré; e finalmente a prova 
internacional aqui em foco. 

A excelente campanha de Inch, que totaliza 
vinte e uma apresentações, das quais seis apenas 
em nada resultaram, pode ser assim resumida: 
sete vitórias e oito colocações, somando prêmios 
no valor Cr$ 17.560.000, divididos em Cr ...... 

13.200.000 correspondentes às vitórias e Cr$. 
4.360.000 às colocações. 

Inch é um dos seis produtos da égua Kamar 
e uma irmã própria do "ci'ack" Flat Foot e do 
útil Gromar. Lamentàvelmente, desde 1961 que 
a filha de Seventh Wonder ter permanecido va- 

zia. Pelo lado paterno, Kamar descende de Pew-
ter Platter, cuja constância como um dos repro-
dutores melhor colocados nas estatísticas dos úl-
timos anos bem evidencia sua alta classe. 

O "turf record" de Kamar é, em resumo, o 
que se segue: 

1954 -- Cacatua, 	fem., 	alazã, 	por 	Pewter Platter. 

1955 - Dibdin, 	fem., 	cast., 	por Tevere. 

1956 -- Enchante, 	rnasc., 	cast.. 	por 	Pewter Platter. 

1957 -- Flat 	Foot, 	masc., 	cast., 	por Pewtei' Platter. 

1958 - 	 Grornar, 	rnasc., 	alazão, 	por 	Pewtei' Platter. 

195 Vazia de Pewtei' Platter. 

1960 -- Inch, fern., alazã, por Pewtet 	Platter. 

1961 Vazia de Pewter Platter. 

1962 Vazia de Pewter Plattei'. 

1963 - Vazia de Pewter Platter. 

1964 Vazia de Pewter Platter. 

Jnch bate o argentino Taumaturgo enquanto Ditongo e 
Jidra empatam no terec'iro. Foi um final enjorionajite. 
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Lurfaia coroou a sua campanha 

levantando clássico de velocidade 
O Clássico Erasmo T. Assumpcão, que é uu 

prolongamento do extinto Velocidade, tem 
através dos anos, consagrado a égua mais veloz 
de Cidade Jardim. Tradicionalmente, à sua go-
nhadora, não obstante a mudança do nome, con-
tinua a se atribuir o título de "rainha da velo-
cidade". Nesta temporada, um seleto lote de 
éguas foi inscrito, tendo vencido Lurfaia numa 
consequência lógica de suas excelentes corridas 
anteriores. 

O percurso 

Partida rápida e perfeita, tendo Coaramita, 
Taxina e Increible ocupado as primeiras posições, 
travando desde logo ferrenha luta. Lurfaia, que 
havia partido por fora, depois dos primeiros me-
tros procurou a cêrca interna, assumindo a pon-
ta. Uma vez adiante, Lurfaia firmou-se nessa 
posição, enquanto Protesta, Abadia II e Eloquên-
cia procuravam se aproximar. A vanguardeira, 
correndo sempre firme, manteve nítida vantagem 

Lui't'aia levantou o ex-clássico VelOcda(le, fazendo honra 
ao antigo título tie «Rainha», que hoje eontiiiva válido. 
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sôbre as demais, ganhando bem. Nos metros fi-
nais, com o recuo de Eloquência, que fôra pre-
judicada, o segundo lugar foi disputado por Aba-
dia II, Protesta e Nayaquil, tendo esta progre-
dido muito nos últimos metros, bem próxima da 
cêrca interna, logrando obter pequena vantagem 
sôhi'e Protesta, conforme mostrou o "photoehart". 

Resumo técnico 

Clássico Erasmo T. Assumpção 	Para éguas 
de 3 e mais anos - 1000 metros (grama) - 
Prêmio:: Cr$ 6.400.000, sendo Cr$ 4.000.000 à 
primeira colocada, Cr$ 1.200.000 à segunda, Crd 

à terceira e Cr$ 400.000 à quada 	Aos 
criadores das nacionais, 10' 

l° 	Lui'faa (tem., cast.. 3 anos, de São Paulo. por 
Caporal e Bui faia, do Haras JahÚ e Rio ds 
Pedi- as, Joaquim G. Silva, 57 quilos. 

2. °  - - Nayaquil 	tem, alazã, 4 anos, de São Paulo. 
por Guayaquil e Equamine, do Haras Santa 
Rosa, Gastão Massoli, 59 quilos. 

3.° 	Protesta tem., cast., 4 anos, da Argentina, por 
Magabit e Prestigiosa, do Haras Quatro Erres 
Antonio Bolino, 59 quilos. 
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1.5 

* 

Sempre por dentro, Lurínia se defende de várias a&lverJ - 
lias, entre elas ('oai'amita, Abadia 11, Protesta e Navaqufl. 

4" 	Jaguariúna [em., cast., 3 anos, de São Paulo, 
For Rameran Khan e Emilio, do Haras São Mi-
guel, Edson Arnoi'im, 57 quilo.-. 

5 ° 	Coaiamita 	[em., rusi.. 4 anos, (lo São Paulo, 
por Coaraze e Malagueta, do Sr. Paulo Bai'i-elo 
de Sã Pinto), Nelson Pereira, 59 quilos. 

Ei." 	Eloquência ( tem., torci.. 3 anos, de São Paulo, 
liOr Pi õsper e Ti-oth, da Sra. Zélia G. Peixoto ,t' 
Castro). Carlito Taborda. 57 quilos. 

70 - Tuxina [em., cast.. 4 anos, cia Ai gontina, poi 
The Yuvarej e Intimiclad, do Haras Jaçatuba), 
Uiias Bueno. 59 quilos. 

9. 	Abadia II(fero., alazã, 4 anos, da Aegrntina, por 
Muke Tracks e Con fama, do Haras Terra Bran-
a) . José Carvalho, 59 quilos. 

9' 	Çinihuia(tem., alazã, 3 anos, de São Paulo. por 
Gclden Bay e Êta. (li) Si. Gabriel Moulal let ), Ju-
1 andit Gentil, 57 quilos. 

10.` 	TIna esa ([em., cast., 3 anos, de São Paulo. por 
Royal F'orcst e Thais, da Pecuária Anhuma-
Ltcli.), José Alv s. 57 quilos. 

11.11 	Tnci'i'ihl( ,  ) f('flL, 1 oi'cJ., 3 anos, cio São Paulo, por 
Idaho e Pastirne, do Sr. Oi'este Or Ai'iuçla ,\lrnei- - 
la 	Selmar Lobo, 57 quilos 

Tempo, 60" e 6 10 (grama leve). Difei'en 
as, deis corpos e meio e cabeça. Criador, H--i-- 

ias Jahú e Rio das Pedias Q. Adhemai' e Nelson 
dc' Almeida Prado). Treinador, Castoi'ino Borges. 

A ganhadora 

Lurfaia ganhou o direito de correr o Clás-
sico Erasrno T. Assumpçâo por fôr ça de sua 
campanha que a revelou como animal de quali-
dade sobretudo em percursos pequenos. Até eu-
Ião ela vencera em prova comum e em provas 
de animação. Seu primeiro êxito foi na estréia 
da geração nascida em 1961, oportunidade em 
que a potranca levantou um dos prêmios Eleu-
tério Piado, em 1.000 metros, suplantando Ja-
i'aguà, Menace, Enzima, Euforia e outras mais, 
em 61" e 9 AO. Seu segundo êxito foi em urna 
prova comum, e após altos e baixos, encontrou 
o melhor caminho de sua evolução, tendo vencido 

i'9k11)Ol'li 	eliiI)Url'a(la, 	Luj'Xa'a 
O Oi'l'O f l'tllt'. 4aguiriu na . 1' 

ilt')Ois, ('Olu I'l'(it(''itii availean - 
ilo liltiltO. 
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mais duas pi ovas de animação: Prémio Silvio 
Paes de Barros e Prêmio Remonta e Veteriná-
ria do Exército. No primeiro, demonstrando 
possuir, além de velocidade, também apreciável 
resistência, derrotou Jidra, Paula, Desídia e PeO-
fia Rúbia, em 126" e 8,10 (areia) para os 2.000 
metros; no segundo, atuando em 1.000 metro 
bateu as estrangeiras Abadia II e Taxina, além 
de Coaramita, Protesta, Jaguariúna e outras oiro 
adversárias mais, no tempo de 72" e 2, 10 
(grama). 

A campanha de Lurfaia pode assim ser re-
sumida: uma vitória comum, três vitórias em 
provas de animação, uma vitória clássica e qua-
tro colocações. No total, correu quinze vêzes, 
descolocando-se em seis oportunidades, levantan-
do prêmios no valor de Cr$ 9.800.000, correspon-
dentes às vitórias e Cr$ 1.190.000 às colocações, 
quantias que somam Cr$ 10.990.000. 

Lurfaia é filha de produtos nacionais: Co-
poral e Burfaia, o primeiro excelente cavalo nas 
pistas, e agora uma das esperanças da nossa 
criação, o que se alicerça também em sua régia 
origem, já que se trata de um irmão próprio de 
Adil. Quanto a Burfaia, é ela a responsável 
maior pelos dotes de velocidade de Lurfaia, ca-
racterísticos oriundos da égua Faiança, de que 
descende, e que foi uma clássica velocista. 

O "turf record" de Burfaia, que serve no ha-
ras onde nasceu (Jahú e Rio das Pedras), é o 
seguinte: 

1956 - - Faia, fem., cat., por Gualicho. 

EJitrapas ada as pedras, Lurfala segue bem Protesta vai 
bater ,Jaguariúna, enquanto Nayaquil procura passagem. 

1957 -- N.N. morreu) por Nyangal. 

1955 - Hurfaial, masc., alazão, p01' Gualicho. 

1959 - Irfaia, tem., alazã, por Adil. 

1960 - Sem noticias, 

1961 	Lut'faia, fem,, cart., por Caporal. 

1962 - MalOn, rnasc., caiO., por Ad)]. 

1963 	Vazia de Adil. 

1964 	Vazia de Caporal. 

Lurfaia (J. G. Silva) aleanca o disco com desenvoltura, 
apesar da idéia contrária que dá sua forma de galopar. 



Young Love derrota Tie-*polo em 

arremate dos mais emocionantes 

O numeroso lote de animais de três e quatro 
anos formaram o campo do Grande Prêmio Pre-
sidente Raphael Aguiar Paes de Barros, uma 
prova comparação na clássica distância da milha. 
A disputa foi das mais acirradas, caracterizan-
do-se por dois elementos: os percalços sofridos 
por Quertile, que influíram decisivamente em sua 
atuação, e a fulminante atropelada de Young 
Love, resultando na sua espetacular vitória. 

O percurso 

A partida não demorou e foi boa, tendo sai-
do vários animais em franca luta, até que, pou-
cos metros depois, Javon livrou pequena vanta-
gem sôbre Loconde, que vinha adiante de Jelon, 
Rabi e Quertile, ficando nas últimas colocações 
Tiépolo e Young Love. Durante tôda a curva 
da Vila Hípica, Loconde acossou Javon, corren-
do vários animais muito agrupados e próximos, 
entre êles Rabi, Quertile e Jelon. No final da 
curva, Loconde desgarrou, deixando passagem 
por dentro para os adversários, mas Loconde vol-
tou para dentro assim que foi iniciada a reta, 
cortando adiante dos adversários, causando pre-
juizo a diversos dêles, sobretudo a Queitile. En-
quanto isso sucedia, Judô avançou pelo centro 
da raia e chegou a igualar a linha dos primeiros 
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colocados, dando a impressão de que venceria, 
mas cansou nos úi[imos trezentos metros. Nesre 
ponto, surgiram atropelando vigorosamente Tié-
poio e Young Love, que haviam sido mantidos 
nos últimos lugares até então. Tiépolo chegou 
a tomar a ponta, a menos de cem metros do dis-
co, mas acabou surpreendido pelo ataque de 
Young Love que, lançado por fora, chegou a 
tempo de livrar vantagem visível, ganhando a 
prova. Tiépolo ficou em segundo, obtendo Quer-
tile o terceiro lugar, a despeito de haver se de-
sembaraçado da difícil posição em que ficara ape-
nas nos últimos 150 melros, O tempo do páreo 
(97" e 8 10) foi étimo. 

Resumo Técnico 

Grande Prêmio Raphael Aguiar Paes de 
Barros (Comparação) - Para produtos de 3 e 
4 anos - 1.609 metros (grama) -- Prêmios: 
Cr$ 8.000.000, sendo Cr$ 5.000.000 ao primeiro 
colocado, Cr$ 1.500000 ao segundo, Cr$ ...... 
1.000.000 ao terceiro e Cr$ 500.000 ao quarto 

Aos criadores, 10. 

1." 	Young Love rnasc., torci.. 4 anos, de São Paulo, 
por Pharas e La Parda, do Stud Rio Prêtol, 
Ui'ia.s Htieno, 60 quilos. 

2 . 0 	 Tiépolo )masc.. alazão, 4 anos. cio São Paulo. 
por Sandjar e Distri but ion, do Haras Faxina 
José Osimo Silva Filho. 60 quilos. 

5 

te 

Na entrada 	da 	reta, 	Loeondr 	'ai 	it(IOLflti' 	4' 	('OIWÇ'J 	a 	',e 
desviar de linha; Voung Love e Tiépolo são dos último, 

5 ° 	.Javon 	mace., c'ast., 4 anus, de São l'aulo, pui' 
Clarão c' Merit, cIo St ud Bote), Dendico Garc:a, 
tiO quilos. 

0.' 	Judô (mase., cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Kameran Khan e Portoiro, do Haras Ipiranga 
Antonio Bolino, 56 quilos. 

7. 11 Maito mace., c'ast., 4 anos, de São Paulo, pui 
Ravisseu e l3ianca, do Stud Alvorada), João M. 
Amciim, 60 quilos. 

5." 	,lelon mace., cast., 4 anos, do Paraná, por Dei- 
1 ah e Hopitte, do Stucl Prôto e Ouro). Selmai' 
j:ho, 60 quilos. 

3,0 	Quei-tile ) masc., cast., 4 anos, cio São Paulo. 	 .° 	Rabi ( mace., ai., 3 anus, cio Paraná, por Silfo e 
poi John Ai'ahy e Bui'tile, do Sr. Dante Mai'.. 	 Golcien Pluinage, do Stud Otro Lance), José AI- 
chione ) , Antonio Ricardo, 60 quilos. 	 es, 56 quilos. 

40 	Tagoc'é ) macc.. cast., 4 anos, (te São Paulo, poo 	10 1 	Loecndt 	nia'c., eec) .3 anos, de São Paulo, pai' 

Mastei' Rohin e Tagarela, itu Stud Sancã , AIc'lc - 	 Boi p))nn e Cadôncia, do Haras JatoS e Rio das 
sian Artin, 60 quilos. 	 1 dii. ,lcaqurn G. Silva, 56 quilos. 
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11° - Flrnan (rnase., casi ., 3 anos, do Sao Paulo, por 
Minotauro e Vaga, cio Haras Santa Thei ezinha 
Clóvis Dutra, 56 quilos. 

12. - Rasputin n'casc., cast ., 3 anos, do Paraná, po 
Red October e Hasiacié, cio Stud Eldorado, Ed-
gar Gonealves. 56 quilos. 

Não correu Harvard. Tempo, 97" e 8 itt 
(grama leve). Diferenças, pescoço e pescoço. 
Criador, Haras Bela Esperança (Sr. José Pau-
lírio Nogueira). Treinador, Arnárico Attianezi. 

O vencedor 

Young Love havia corrido vinte e seis ve 
zes quando obteve sua primeira vitória clássica 
e em estilo espetacular. Não obstante ser uro 
animal de reconhecido valor, vinha atuando com 
pouca sorte, tendo, exatamente por isso, triunfa-
do apenas quatro vézes e em provas comuns, mac 
o número de colocações por êle obtidas 	quin- 
ze 	atesia a veracidade de nossa afirmativa. 

Os númecos exatos da campanha de Young 
Love são os seguintes: em 27 apresentações ob-
teve uma vitória clássica, quatro vitórias comuns 
P quinze colocações, não entrando nos placés, con-
sequentemente, sete vezes. Seus prémios somam 
Cr 11.190.000, assim distribuídos: CrS 8.150.000 
de primeiros lugares e Cr$ 3.040000 de coloca-
ções. 

A origem de Young Love justifica suas boas 
qualidades. Pelo lado paterno descende de Pha- 

ras, cuja produção, não obstante pequena, e boa, 
Já que pelo lado materno está fortemente quali-
ficado; sua mãe, a égua argentina Lã Parda, já 
havia dado o tordilho Odeon, excelente velocistui, 
bem como a égua Tabah, ganhadora na Venezue-
la, o cavalo Sawer, em plena e eficiente campa-
nha, bem como a potranca Zana Gris, que apa-
receu como um dos bons valôres de sua geração. 

O "turf reccrd" de Lã Parda, dos mais in-
ieressantes, é o seguinte: 

	

51 	()cicon, mc se.. torci., por Handam. 

	

1952 	Vazia de Ehou. 

11153 - 9anon, niasc., cast., por Seventh Woncler. 

954 - Radicada, fem., caiO., por Ehno. 

955 - - Savoy, rnasc., torci., por Svc-nth Wonder. 

	

1956 	- Tahah, tem., torci., p0! J-IaIldari. 

11157 - Unitus, tem., torci., por Ilanclam. 

	

11).58 	- Violei, tem., caiO., por Phurcl. 

	

1951) 	Sawc'r, masc., torci., por Nr': Woucier. 

1969 -- Young iio'c, ninoc., torci., por Pharas. 

	

1961 	Zana Giss, fim., torci., por Fharas. 

1962 -- - Assuma, feni., casl ., por Ei ave Bijek. 

1963 - - la Pa rilta, [em., torci., por Pharas. 

1964 - Vazia de Pharac. 

%M, 1 

't ou ii g ai 	ci i - i' mot 1 Ti óiio  o por e' 'qu o a a ia i 1 - gelo. 	e iii 
encoberto i-iOá Quei'tiie bem por dentro aparece Tagorá. 
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1tamaraty vence o "Imprensa" na 

confirmação das suas qualidades 
Transformado em clássico, já que durante 

alguns alguns e até a temporada do ano passado 
foi corrido como simples prêmio, o "Imprensa" 
foi agora disputado com raupagens mais vistosas, 
encerrando uma significação técnica bem maior. 
Na realidade, o Clássico Imprensa é mais do 
que uma simples prova, ainda que se considere 
o seu aspecto técnico; é que se trata também 
da manifestação de apréço que o Jockey Club 
faz à imprensa em geral e, de uma forma muito 
particular, aos cronistas turfistas, congregados 
sob a bandeira de sua associação de classe. A 
imprensa e o Jockey Club têm trabalhado juntos 
para o engrandecimento do esporte hípico nacio-
nal e, conseqüentemente, para maior riqueza do 
rebanho eqüino do País. 

O percurso 

A partida foi dada em condições normais. 
AI Jabbar despontou primeiro, seguido de Egoís-
mo e Up and Doing. Quando as posições ficaram 
mais definidas, Caratai era o último colocado. 
Na seta dos 1.400 metros, Up and Doing forçou, 
travando breve luta com Ai Jabar e o dominou; 
pouco depois Egoísmo fazia o mesmo. Colocado 
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então em terceiro, Ai Jabbar corria adiante de 
Itamaraty. No final da curva, Itamaraty, que 
já vinha procurando melhorar, emparelhou com 
Egoísmo, tendo ambos avançado então sôbre Un 
and Doing, por êle passando sem qualquer difi-
culdade assim que foi iniciado o tiro direto. Ita-
maraty não tardou muito em dominar o adver-
sário, tendo alcançado o disco com muita firme-
za, enquanto Egoísmo se defendia do assédio de 
Zumbi, garantindo a formação da dupla. 

Resumo Técnico 

Clássico Imprensa 	Para cavalos nacio- 
nais de 3 e 4 anos - 2.000 metros (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. 

1 . 0 	 Itamaraty (rnasc., cast., 4 anos, de São Paulo. 
por Nameran Khan e Frolic, do Haras Polaris), 
José Alves, 60 quilos. 

Correndo cada vez melhor, Itamaraty não surpreendeu ao 
levantar -ln belo estilo o tradicional Clássico Imprensa. 
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3." - - Ziinihi (mase., alazã,, 3 anos, de São Paulo, por  
Pharas (' Eppopée, do SI ud São Caetano), Juan 
Marchant, 57 quilos. 

1." 	}-Iaivard (rnase., cast., 4 anos, (lo São Paulo, po 
Noi'dic e Harmoniosa, do Stiul Encantado 	Sei 

iria e Lobo, 60 quilo -e 

5. 1 	hp and Doing masc., cast., 3 anos, de São Paulo, 
por Sandjar e Harmonia, do Haras Faxina 

João M. Arnoi'im, 57 (1uilo 

7." - AI Jalibai' 	mas( , ., casi ., 3 anos, de São Paulo. 
pai' Fastener e Vivi, do Slud 19 de Novembro) 
Albénzio Barroso, 57 quilos. 

- Kai'tini )rnasc., alazão, 3 anos, de São Paulo, por 
Martini e Cai'akitta, do Si'. Mário Calfat), Carlos 

Lombardo, 57 quilos. 

-- Caratai masc., cast., 4 anos, de São Paulo, por 
Ehoo e Radiosa, cio Sr. Waideny Ferreira da 
Silva ) , Alekian Ai liii, 60 quilos. 

Ilatiiaraty corre lh'nie, l)I'estes 
a vencer. Egoísmo, atacado por 
Zumbi, resisi e ('001 valentia. 
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Não correu Narcel. Tempo, 124" e 5 10 
(grama leve). Diferenças, dois corpos e meio 
corpo. Criador, Haras Ipiranga (Dr. Milton Lo-
di). Treinador, Mário Tibério. 

O ganhador 

Foi quando as distâncias começaram a ui-
trapassar a milha, que Itamaraty, um anima' 
resistente antes de tudo, passou a sei considc-
rado um bom cavalo, pois já evidenciava possui ,, ,  
classe. Ële tem a seu crédito duas vitórias clás-
sicas; além da que aqui se focaliza, venceu o 
Clássico América, em 1.800 metros, quantia 
ainda era potro de três anos. Naquela oportuni-
dade derrotou Narce!, Kebir, Caito, Impacto, De- 
metrius e Itapegi, no tempo de 111" (,grama). 
Venceu ainda uma 3 - ova de anirnacão, o Pré-
mio Primavera, também aos três anos, derrotando 
Kaito, Liliput, Impacto e Dakar no tempo de 99' 
(grama) para os 1.609 metros. Além disso o 
produto do Haras Ipiranga obteve quatro vitó-
rias comuns e treze colocações, em um total de 
vinte e cinco apresentações, ficando fora do rna-
cador em seis ocasiões apenas. Mas, a mais va 
liosa atuação de Itamaraty não resnimu em vi- 

tória, e sim num soberbo segundo lugar, obtido 
no Internacional Grande Prémio São Paulo dês-
te ano, no qual apenas foi derrotado por Maanin, 
chegando adiante de um seleto lote de animais 
nacionais e estrangeiros. Das vitórias de ita-
maraty resultaram prêmios no valor de Cr$. 
7.600.000, e de suas valiosas colocações, Cr$. 
18.973.000, o que dá um total apreciável de Cr 
26.675.000. 

A filiação de Itamaraty é um espelho fiel de 
suas qualidades de resistente. Tanto Kameran 
Khan, seu pai, quanto Frolic, uma filha de Dje-
bel, sua mãe, são animais em condições de trans-
mitir boa dose de "stamina", além do que com-
põe urna união das mais equilibradas. 

O "tu -('f record" de Frolic é o seguinte: 

I1957 - \/azu Oc J"ury King. 

1958 -- Glory, fcrn., ( ut., por F'airy King. 

11)60 	ltarnaral y. rnasc., cosi., por Kameian Khan. 

11)61 	J aneIicirn, ma., cast., por Minotauro. 

116' 	Ki'' 1 nijr('uç', mac.. cast., por Karneran Khan. 

1963 - tovel'.', fei" cat., por Farneran Khan. 

1961 	- 	1rnfic, Í'm, ca-I., por Tal:'--. 

32 



Dois novos êxitos dão à Frigia 

a condição de lider de sua ala 
O Clássico Presidente Firmiano Pinto e o 

Grande Prêmio João Cecílio Ferraz foram bri-
lhantemente levantados pela potranca Frigia, que 
assim prosseguiu em sua excelente campanha, 
provando que sua única derrota, ocorrida quan- 

do da estréia, foi motivada por fatôres estranhos 

às suas qualidades. As duas importantes provas 

aqui citadas são o assunto da resenha que se 

segue. 

Clássico Presidente Firmiano Pinto 

Partida boa, tendo Morávia tomado a ponta, 
com Mirra e Frigia a seguir. Já na curva da 
Vila Hípica a vanguardeira foi suplantada por 
várias competidoras, passando Mirra para a fren• 
te, seguida de Frígia, Querúbia e Fenestrela; 
acomodando-se Morávia em quinto, com as de-
mais algo atrasadas. Na altura dos 700 metros, 
Frigia dominou Mirra, firmando-se fàcilmente ao 
alcançar a reta, quando então se destacou a par-
tir dos últimos 300 metros, a ponto de livrar cinco 
corpos adiante de Querúbia, que havia passado 
por Mirra em frente às primeiras arquibancadas. 
Infância, que foi mantida em último lugar du-
rante grande parte do percurso, atropelou impe- 

tuosamente a partir dos derradeiros 600 metros, 
descontando muito terreno que a separava de 
Querúbia que, todavia, não alcançou, ficando na 
terceira colocação. 

Resumo técnico 

Clássico Presidente Firmiano Pinto 
Para potrancas nacionais de 2 anos - 1.300 me-
tros (grama) 	Prémios: Cr$ 6.400.000, sendo 
Cr$ 4.000.000 à primeira colocada, CrS 1.200.000 
à segunda, Cr$ 800.000 à terceira e Cr$ 400.000 
à quarta - Aos criadores, 10 1 . 

Reafirmando a sua condição de líder, Frigia, com (Jlóvis 
Dutra, prosseguiu ganhando de maneira deveras valiosa. 

ri 
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Trezentos metros antes cio final do «Firiiiiaiio Pinto», 
Frigia traz Mirra e Querühia amplamente dominadas. 

Peter's Choice e Royal Speech, do Stud Benfica), 
Renato Machado, 55 quilos. 

30 - Infãncia ([em., alazã, 2 anos, de São Paulo, por 
Nordic e Dardaila, do Sr. Paulo José da Costa), 
Edgar Gonçalves, 55 quilos. 

40 	Mirra [em., cast., 2 anos, de São Paulo, p01 Rui'- 
phan e Kardama. cios Hai'as Jahü e Rio das Pe-
das), Joaquim G. Silva, 55 quilos. 

5." 	Fenestrela ([em,, alazã, 2 ano», de São Paulo, 
por Fort Napoleón e Nahia, cios Haras São José 
(- Expedictus), José Osimo Silva Filho, 55 quilos. 

ti." 	Taiga ([em., cast., 2 anos, de São Paulo, por Aca- 
pIco e Taiuva, do Sr. Roberto Alves de Almeida 
Albênzio Barroso, 55 quilos. 

7." - Samba (fem.. alazã, 2 anos, de São Paulo, por 
Peter's Choice e Dammit, do Stud Tuliar(, Anto-
nio Bolino, 55 quilos. 

S. - Morávia ([em., cast., 2 anos, de São Paulo, por 
Burphan e Cadência, do Stud Maioral, Aleksian 
Artin, 55 quilos. 

90 	Lindagomes (fem., toi'd., 2 anos, de São Paulo. 
por Flamboyant de Fresnay e Alga, do Si'. Paulo 
Gomes Pereira), José Carvalho, 55 quilos. 

6 

«Firmiaiio Pinto»: Frígia alcança t'ãeilniente o disco;  bi- 
tãneia, após atropelar, consegue (lominar Querúbia e Mirr,, 

34 



Grande Prêmio João Cecilio Ferraz 

Das sete potrancas que foram alinhadas na 
partida do "Seleção de Potrancas", era Frigia 
realmente a mais indicada a vencer. Ao fazê-lo, 
a filha de Melody Fair firmou sua posição de 
líder. 

Dada a partida em bom momento, Domage, 
que saiu por dentro, despontou logo, tendo Fri-
gia aparecido em segundo e nesta posição se fir-
mado no final da reta oposta, ficando para os 
últimos lugares Piêta e Infância. Nos 800 me-
tros, Frigia atacou Domage e, no início da reta 
final, dominou-a, para fugir vários corpos e ga-
iantir a vitória 300 metros antes do disco. Ma-
risela avançou nos metros finais e descontou 
parte do terreno que a separava da vanguardei-
ra, mas ainda que tivesse obtido o segundo lugar, 
não chegou a colocar em perigo o êxito de Frígia, 
que completou o percurso de 1.500 metros no 
bom tempo de 91" e 1/10. Em terceiro, depois 
de haver corrido sempre distanciada da primeira, 
terminou Infância. 

Resumo Técnico 

Grande Prémio João Cecílio Ferraz (Sele-
ção de potrancas) - Para potrancas nacionais 
de 2 anos 1.500 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 criado-
res, 10Y. 

1.0 -- Frigia (tem., cast.. 2 anos, de São Paulo. por Me-
lody Fair e Harpavi. do Haras Santa Therezinha 
Clóvis Dutra. 55 quilos. 

2 . 0 	Marisela (tem., cast., 2 anos, de São Paulo, por 
Adil e Pistache, dos Haras Jahú e Rio das Pe-
dras), Joaquim G. Silva, 55 quilos. 
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3,0 	Infância (fem.. alazã, 2 anos, de São Paulo, por 
Nordic e Dardalia, do Si'. Paulo José cia Costa), 

Edgar Gonçalves, 55 quilos. 

4. ° 	Pléta (fem., cast., 2 anos, de São Paulo, por AI 
Mabsoot e Fair Honour, do Si'. Paulo José da Cos-

ta), Aleksian Artin, 55 quilos. 

No «,João Cecílio Ferraz», Frigia não se apercebeu de Ma- 
risela, que domina Infância e l'iéta, que lutam pelo terceiro. 
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Em momento algum, como tios metros finais, Frigia (Cló- 
vis Dutra), foi ameaçada por Marisela (JOa(luílfl G. Silva). 

Domage ([em., cast., 2 anos, de São Paulo, por  
Manguari e Simôa, do Haras Vila Brandina), Gas-
tão Massoli, 55 quilos. 

6. ° 	Fulness ([em., casi., 2 anos, de São Paulo, por 
Fastener e Vincennes. do Si'. Paulo de Almeidu 
Aranha), Albênzio Barroso, 55 quilos. 

7° 	Voante ([em.. cast., 2 anos, de São Paulo, por 
Rol) Roy e Volata, do Stud Belmar, José Osinio 
Silva Filho. 55 quilos. 

Tempo, 91' e 1 10 (grama leve). Diferen-
ças, 3 corpos e 3 corpos. Criador, Haras Santa 
Therezinha (Jorge e Felipe Azer Maluf). Treina-
dor, Roberto Oliveira Filho. 

A vencedora 

Tendo corrido cinco vêzes, Frigia apenas não 
venceu na estréia, quando então foi a segunda 
colocada. Sua primeira vitória foi obtida em pá-
reo comum, disputado em 1.000 metros, oportu-
nidade em que ela derrotou Voante, Darling, Xa-
ra, Kirma, Mágica, infância e Tália, em 61" e 
2/10. Sua primeira tentativa clássica foi no 
"Presidente Luiz Alves de Almeida", em 1.200 
metros, percurso coberto em 64" e 1/10, em raia 
anormal. Êsse triunfo, obtido com muita facili-
dade, abriu-lhe o caminho da esfera clássica. No  

tempo de 74" e 1 10 ela então derrotou Morávia, 
Taiga, Mirra, Quei'úbia, Acintosa, Fogosa, Ka-
naia e Sumba. Por fim levantou as duas impor-
tantes provas aqui focalizadas, disso resultando 
ter ela amealhado Cr$ 15.100.000 de prémios, 
dos quais Cr$ 600.000 correspondem ao segundo 
lugar. 

Frigia pertence à primeira geração do re-
produtor Melody Fair, filho de Fair Copy, tra-
zido da Europa, e que assim desde logo desponta 
como uma das boas esperanças para o progresso 
da criação nacional. Pelo lado materno, a po-
tranca é neta de Esquimalt, por intermédio da 
reprodutora Harpavy, e CUjO ''turf 'ecoi'd" é o 
seguinte: 

1956 Siaivi. 	masc., 	casi .. 	por 	SIrong 	1') 	aiim. 

1957 - Non Varela, masc., east., 	por 	Oi'baneja. 

1958 Oi'pavi. 	[em., cast., por Outagan. 

1959 Parruá, 	(morreu ( por Ouragan. 

1960 N.N. (morreu ) 	 por Ouragan. 

1961 Sem 	noticias. 

1962 Frígia. 	fem., cast., por Melody Fali'. 

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

1964 N.N., masc., cast., 001' Melody 	Fali'. 

'e 	i'i' 	•a<-. 	•va 
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t) novo êxito de Frigia - G.P. João Cecílio Ferraz - foi 
tão cómodo quanto os anteriores. A líder provou qualidades. 
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Cartel de 

em cinco 

Nageur: 
..* 

cinco vitórias 

valiosas apresentações 

Nageur, que em suas apresentações iniciais, 
havia deixado a mais lisongeira das impressões, 
não desmereceu da confiança nêle depositada nas 
duas etapas seguintes de sua já brilhante cam-
panha: o Clássico Presidente João 'Fobias de 

Aguiar e o Grande Prêmio Antenor de Lara 
Campos. Correndo sempre como favorito, o po-
tio levantou também essas duas provas, como lí-
der de sua ala. São êsses dois páreos que a se-
guir apresentaremos em resenha. 

Clássico Presidente João Tobias de Aguiar 

A partida foi rápida e normal, tendo despon-
tado Spray, seguido de Gastão e Nageur, corren-
do mais atrás Ring Archer e Aniversário, pos-
tando-se nos últimos postos Ring Scotch, Mascate 
e King Sun. Na altura dos 800 metros, Aniver-
sário forçou sôbre Spray, roubando-lhe a dian-
teira, enquanto Nageur e King Archer coloca-
vam-se mais próximos para logo também domi-
narem Spray. Na reta, Nageur avançou e do-
minou os adversários; todavia, não chegou a 
folgar, uma vez que King Archer forçou progres-
sivamente e esteve a ponto de igualar-lhe a linha 
a 400 metros do disco. Exigido por seu jóquei, 
Nageur reagiu bem e voltou a livrar dois corpos. 

Embora Mascate tivesse avançado impetuosamen-
te nos últimos metros, não chegou a tempo de ir 
além do terceiro lugar. 

Resumo técnico 

Clássico Presidente João Tobias de Aguiar 
- Para potros de 2 anos 	1.300 metros (gra- 
ma) 	Prêmios: Cr$ 6.400.000, sendo Cr$..... 
4.000.000 ao primeiro, Cr$ 1.200.000 ao segundo, 
Cr 800.000 ao terceiro e Cr$ 400.000 ao quarto 
-- Aos criadores, 10. 

11 

Nageur (Olilpietou urna cam-
panha adiniravel no vencer Ciii-

CO provas (tU (jfle() bonita, 
aprsentaçoes. 

1 
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1.11 	 Nagetu -  (mase., cosi., 2 anos, (lo São Paulo, por 
Faublas e Fanfare, do Haras São Bernardo S.A. 
José Osimo Silva Filho, 55 quilos. 

King Archer (mase., cast., 2 anos, de São Paulo. 
por Xaveco e Divina, do Sr. Etalivio Pereira Mar-
tins), Dendico Garcia, 57 quilos. 

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

- Aniversário masc., cast., 2 anos, de São Paulo, 
por Gaudeamus e Devinette, do Sr. Max Perl-
man , Carlos Lombardo, 55 quilos. 

-- Spray masc., cast., 2 anos, de São Paulo, por 
Nordic e Lady Gipsy, do Sr. Antonio Sallum, 
João M. Amorim, 55 quilos. 

1' 	King Scol c'h 	vuisc'., ii.. 2 anos, do São Paulo, 
por Takt e Drosera, do Haras Ipiranga), Selmar 
Lobo, 55 quilos. 

70 	Gastão (masc., casi.. 2 anos, de São Paulo, por 
Nordíc e Habla, do Sr. Paulo José da Costa), 
Joaquim R. Olguin, 55 quilos. 

8.0 -- King Sun masc., alazão, 2 anos, de São Paulo, 
por Flamboyant de Fresnay e Elaine, do Haras 
Ipiranga), Antonio Bolino, 55 quilos. 

Tempo, 78" e 5/10 (grama leve). Diferen-
ças, dois corpos e um corpo. Criador, Haras São 
Bernardo S.A. (Barões Leithner). Treinador, 
Alexandre Rostworowski. 

No «João 'robias de Aguiar», Nageur domina com firnieza 
a King Archer, que resiste à atropelada de Mascate. 

Grande Prêmio Antenor de Lara Campos 

O aumento da distância de 1.300 para 1.500 
metros, em relação ao Clássico Presidente João 
Tobias de Aguiar, deu a Nageur a oportunidade 
de evidenciar resistência e coragem, mas tam-
bém proporcionou a Mascate, o segundo coloca-
do, ocasião de provar o quanto se beneficiou com 
a distância maior, o que não admira, pois se 
trata de um filho de Adil. 

Partida rápida e perfeita, tendo despontado 
Olheiro, com Messidor em segundo, logo suplan- 

tado por Nageur, enquanto King Archer corria 
depois, ficando Mascate em último. Na seta dos 
800 metros, Nageur começou a assediar Olheiro 
e, assim que foi iniciada a reta, dominou o ad-
versário sem muita luta. King Archer esboçou 
uma atropelada, nos metros iniciais da reta, mas 
cansou. Foi então quando começou Mascate a 
atropelar, avançando por fora dos adversários. 
Duzentos metros antes do disco Mascate havia 
se aproximado perigosamente de Nageur, obi'i- 

'-o- 
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—ando o jóquei do favorito a exigi-lo com rigoc. 
Travou-se acirrada luta, tendo os dois potros cru-
zado o disco separados por diferença mínima, 
acusada pela chapa fotográfica. Olheiro mante-
ve o terceiro lugar. 

Resumo técnico 

Grande Prêmio Antenor de Lara Campos 
(Seleção de potros) 	Para potros nacionais de 
2 anos 	1.500 metros (grama) - Prêmios: 
Cr$ 8.000.000, sendo Cr$ 5.000.000 ao primeiro 
colocado, Cr$ 1.500.000 ao segundo, Cr$ ...... 
1.000.000 ao terceiro e Cr$ 500.000 ao quarto - 
Aos criadores, 10. 

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

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

3,0 	Olheiro (masc., cast., 2 anos, de São Paulo. por 
Royal Chief e Ceylon Rose, do Haras Eduardo 
Guilherme, Selmar Lobo, 55 quilos. 

4.' 	Messidor )masc., cast., 2 anos, de São Paulo, por 
Capora] e Dybarine, dos Haras JahÚ e Rio das 
Pedras), Antonio Masso, 55 quilos. 
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(..P. Anterior de Lara Campos: Nageur é castigado; Mas- 
(ate atropela forte e Olheiro, ciii terceiro, estã (ll'FrOtatlO. 
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5 	Kin 	Ãichtr nictsr., cast 2 anos. de San Paulo, 
por Xaveco e Divina, cio Sr. El alivio Pereira Mar-
tins), João M. Amorini. 55 quilos. 

6 . 0  - - Nalapalo (masc., torci.. 2 anos, cio São Paulo, p01 

Marneran Khan e Faustina. do Haras Ipiranga), 
Clovis Dutra, 55 quilos. 

7° - Gastão (mase., cast., 2 anos, de São Paulo, por 
Nordic e Habla, do Sr. Paulo José da Costa), Ed-
gar Gonçalves, 55 quilos. 

-- King Suo (masc., alazão, 2 anos, cio São Paulo, 
por Flamhoyant de Fresnay e Elaine, cio Haras 
Ipiranga ), Antonio Bolino, 55 quilos. 

9. 	- A]le-Goak (masc., cast., 2 anos. de São Paulo, 
por Fastenei' e Piracema, do Stud T.I.Mi, Urias 
Bueno, 55 quilo,,;. 

Tempo, 91" e 6/10. Diferenças, focinho e 
dois corpos. Criador, Haras São Bernardo S.A. 
(Barões Leithner). Treinador, Alexandre Rost-
worowski. 

O Vencedor 

Nageur manteve-se invicto ao vencer as duas 
provas aqui focalizadas. Anteriormente, o pro-
missor produto paulista havia atuado duas vêzes, 
tendo estreado no Prêmio Raphael de Barros 

Filho, em fevereiro, quando dos primeiros pas-
sos da sua geração. Na oportunidade derrotou 
Kalapalo, Gastão, Cuore, Filme, Raleigh e Kalá-
pigo, no tempo de 59" e 9/10 para o quilômetro. 
Ao atuar pela segunda vez, Nageur foi apresen-
tado no Clássico Herculano de Freitas, tendo 
coberto os 1.200 metros em 72" e 140, suplan-
tando Mascate, Gastão, Spray, Londonderry, Pleo-
cádio, King Lawrence e Purfan. Depois, suces-
sivamente, passou incólume pelas provas aqui fo-
calizadas, tendo assim totalizado quatro vitórias 
em igual número de apresentações, somando seus 
prêmios Cr$ 15.500.000. 

Nageur, potro de que muito se deve espe-
rar, é filho do cavalo europeu Faublas, animal 
que, tendo obtido melhores oportunidade mais re-
centemente, vem provando seu valor. Quanto à 
mãe do potro, é ela a égua Fanfare, de ótima 
origem e de eficiente campanha nas pistas, tendo 
no haras produzido o seguinte "turf record": 

1960 Leopard, masc., alazão, 	por 	F'aublas. 

1961 	-- Magloire, masc., cast., 	por 	Faublas. 

1962 - Nageur, masc., east., 	por 	Faublas. 

1963 	- Operette, tem., alazã. 	por 	Fauhlas. 

1964 - Coberta por Faublas. 

1 

r\ ilgIIr defende-se (lO Lj',.é(IiO de Mascate e vence por pe- 
quena lilargílil. Foi uiii arremate bastante enioci000IIt4. 



Pantheon levanta dois Clássicos 

em ótimas marcas cronométricas 

O segundo trimestre do ano proporcionou a 
Pantheon oportunidade para o extraordinário en-
riquecimento de sua já rica campanha. E que 
o produto do Haras Guanabara venceu a 2 de 
maio o tradicional Clássico Osvaldo Aranha 
e pouco mais de 40 dias depois levantou o Clás- 

sico Manfi'edo Costa Júnior, cujas caracterís-
ticas técnicas foram alteradas nesta temporada 
por fôrça de remodelação do calandái'io do Jockey 
Club de São Paulo. As duas provas em foco, 
que serviram para tornar mais evidente as in-
comuns qualidades do "velho" Pantheon, serão 
aqui focalizadas. 

.4 

O Clássico Manfredo Costa Jr. 
serviu para que Paiitheon, com 
Dendico Garcia, colhesse mais 
uni valioso triunfo. 

j 

Clássico Oswaldo Aranha 

Excelente e rápida partida. Narcel foi para 
adiante, seguido de Laurel, ficando Egoísmo a 
seguir, à frente de Quertile, Pantheon, Knock 
Out, Interlagos e El Asteróide. A curva da di-
reita foi feita sem que qualquer alteração se ve-
rificasse e, no início da reta oposta, Laurel foi -
çou sôbre Marcel, tendo suplantado o rival após 
alguma luta. No final da reta, Narcel mantinha 
a segunda colocação, com Laurel mais folgado, 
ao tempo em que Egoísmo vinha em terceiro, 
já com os demais competidores próximos dêles. 
Na altura da seta dos 700 metros, Interlagos,  

avançando por dentro, progrediu e, na reta, quan-
do Laurel tentou fugir, passou para o segundo 
lugar, atacando o vanguardeiro; enquanto isso, 
Pantheon e El Asteróide avançavam por fora. 
A trezentos metros do disco, a luta ainda era 
indecisa: Laurel e Intei'lagos, ambos por dentro 
e Pantheon e El Asteróide, pelo centro da raia, 
travaram forte luta. Quando faltavam apenas 
150 metros para o disco, Pantheon e Interlagos 
livraram vantagem sôbre El Asteróide e Laurel, 
tendo Pantheon dominado o adversário por pe-
quena diferença. 
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«O».s aldo Aranha»: Narcel vai adiante; Egoísmo e Laurel, 
depois; 1 'a o t Ii i'o o e El Asteroide, abertos,  não apa Ir'en i. 

Resumo técnico 

Clássico Oswaldo Aranha - Para produ-
tos de 3 e mais anos 2.000 metros (areia) - 
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, 101.  

111 
	 Pantheon niase., cast., 7 anos, de SaO Pauto, pui' 

Cadir e Paim Beach, do Haras Paraiso Aiek-
sian Artin, 61 quilos. 

2° - Interlagos masc,. ai., 4 anos, de São Paulo, por 
Manguari e Cantarelle, do Sr. Max Perlman), Cló-
vis Dutra. 60 quilos. 

3.° 	P1 Asteróide ~se., cast., 4 anos, do Rio Gran- 
d( ,  do Sul, por Elpenor e Ai Oina, do Sr. Luiz 
Lunulpho L. R. Espinola), Alhênzio Barroso, 60 
quilos. 

Laurel (masc., cast., 3 anos, de São Paulo, por 
iiurphan e Ernhi'oesa, dos Haras Jahú e Rio das 
Pedras. oJaquim G. Silva, 57 quilos. 

';goismo (mase., cast., 3 anos, de São Paulo, pui 
Alberigo e Urgência, da Sra. Zélia G. Peixoto de 
('astro, Carlito Taborda, 57 quilos. 

d 	(arcel )masc., cast., 4 anos, de São Paulo, por 
Morumbi (, Escarcela, do Sr. Paulo José ria Costa), 
Edgard Gonçalves. 60 quilos. 

7° 	Queri de (masc., cast., 4 anos, de São Paulo, por 
John Ai'aby e Burtile, do Sr. Dante Mai'chioni), 
Luiz Rigoni, 60 quilos. 

8. °  -- Knock Out (masc., cast.. 5 anos, de São Paulo, 
por Royal Forest e Rainy, da Sra. Ivanir Garcia 
S. Corrêa), João M. Amorim, 61 quilos. 

Tempo, 140" (areia úmida). Diferenças, ca-
beça e um corpo e meio. Criador, Haras Gua-
nabara (Nelson e Roberto Seabra). Treinador, 
Walfrido Garcia. 
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Nos 300 metros do «Manfredo 
Costa Jr.» Pantheoii ataca In-
terlagos; Vandevilie depois. 

1 ') 
'1) 

Clássico Manfredo Costa Junior 

Pantheon, que no Clássico Osvaldo Ara-
nha havia assinalado o tempo de 140" para os 
2.200 metros, quatro décimos apenas a mais que 
o recorde da distância, obtido por Panther, ao 
atuar no Manfredo Costa Júnior, em 2.000 me-
tros, quebrou por boa margem o recorde de Jan-
jão, baixando de 126" para 124" e 440, demons-
trando assim sua magnífica adaptação à raia de 
areia. 

Foi boa a partida, tendo despontado Vaude-
vilie, com Laplace e Janjão a seguir, correndo 
depois Narcel, Pantheon, Interlagos e Zumbi. Os 
competidores mantiveram-se agrupados até que 
alcançassem a reta oposta, mantendo Vaudevilie 

a dianteira, percebendo-se o acentuado progresso 
de Interlagos, que logo passou para segundo, fir-
mando-se nessa posição no início da curva. Nos 
oitocentos metros, Pantheon começou a avançar 
e, quando foi alcançada a reta final, já se pos-
tara em segundo, ao lado de Interlagos. Ëste 
dominou Vaudevilie alguns metros depois, mas 
teve sempre Pantheon ao seu lado, prosseguindo 
os dois competidores em luta durante duzentos 
metros mais, após terem se desvencilhado de 
Vaudeville. Pantheon acabou livrando quase um 
corpo e transpôs o disco no primeiro lugar. Vau-
deville garantiu um bom terceiro lugar. 

Resumo técnico 

Clássico Manfredo Costa Júnior 	Para 
cavalos de 3 e mais anos - 2.000 metros (areia) 
- Prêmios: Cr$ 6.400.000, sendo CrS, 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. 
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Pantheon (masc,, cast., 7 anos, de São Paulo, por 
Cadir e Paim Beach, do Haras Paraiso), Dendi-

CO Garcia, 61 quilos. 

2° -- lntei'lagos (mase., ai., 4 anos, de São Paulo, por 

M'snguari e Cantarelle. do Sr. Max Pci Iman). 

Clóvis Dutra, 60 quilos. 

3 ° 	Vaudevilie (rnasc, cast., 3 anos, de São Paulo, 
por Royal Forest e Vaniglia, do Stucl Fetiche, 

Edson Arnorim, 57 quilos. 



5,  

4» 	Laplace )masc., alazão, 3 anos. de São Paulo, por 
Adil e Duqueza. do Stud Guará), Aleksian Artin, 
57 quilos. 

5 °  - Zumbi ( mase., alazão, 3 anos, de São Paulo, por 
Pharas e Eppopée, do Stud São Caetano), Juan 
Marchant, 57 quilos. 

6° - Janjão (masc., alazão, 4 anos, de São Paulo, por 
Jazão e Elite, cio Stud T.I.M. ), Urias Bueno, 60 
quilos. 

7 °  - Nai ccl (masc., cast., 4 anos, de São Paulo. por 
Moi umbi e Escarcela, cio Si'. Paulo José da Cos-
ta), Edgar Gonçalves, 60 quilos. 

Tempo, 124' e 4 lO (areia leve), recorde. 
Diferenças, meio corpo e dois corpos. Criador, 
Haras Guanabara (Nelson e Roberto Seabra). 
Treinador, Walfrido Garcia. 

O vencedor 

Às vésperas de ser levado ao haras, Pan-
theon, já com a idade de sete anos, continua cor-
rendo de forma esplêndida, animando seus res-
ponsáveis a que façam sempre mais uma ten-
tativa. 

A extraordinária campanha de Pantheon en-
globa, no Hipódromo Paulistano, trinta apresen-
tações, das quais resultaram catorze vitórias, qua-
tro segundos lugares, cinco terceiros e dois quar-
tos, elevando-se seus prêmios a Cr$ 24.129.000, 
assim divididos: Cr$ 21.460.000 de primeiros lu-
gares e Cr$ 2.669.000 de colocações. 

Nas poucas vêzes em que falhou, Pantheon 
foi vítima das condições pouco favoráveis de seus 
locomotores, tal ('orno aconteceu no Grande Pré- 

Também no «Manfredo Costa Jr.», Interlagos foi o maior 
rival de Pantheon, perdendo por Uma pequena diferença. 

mio São Paulo dêste ano e provàvelmente no 
Grande Prêmio IV Centenário do Rio de Janei-
ro. Entre as vitórias do filho de Cadir, vale 
lembrar as que obteve nos Grandes Prêmios Fá-
bio Prado, Presidente da República, Oswaldo 
Aranha (duas vêzes), Governador do Estado, 
Campinas (corrido no desaparecido Hipódromo 
do Bonfim) e agora o Manfredo Costa Júnior. 

Pantheon passará à história do turf paulis-
tano graças à sua extraordinária resistência. Não 
se pode dizer que tenha cumprido uma campanha 
racionalmente traçada. Ao contrário, embora ti-
vesse começado a correr não como animal pre-
coce, foi lançado em quantas provas surgiram 
à sua frente, nas mais diferentes distâncias e 
em ambas as pistas. Mostrando que, malgrado 
filho de Cadir, cuja numerosa descendência se 
caracterizou mais pela velocidade que pela re-
sistência, Pantheon atuou com inteiro êxito tam-
bém em distâncias maiores. Pelo lado materno 
êle é filho da égua nacional Paim Beach, de ex-
celente origem e cujo "tui'f record" é o seguinte: 

1951 - PaIm Springs, masc., alazão, por Hunter's Moon. 

1952 - Vazia de Cruz Montiel. 

1953 - Paramont, fem.. alazã, por Royal Forest. 

1954 - Palmar, masc., cast., por Royal Forc'st. 

1955 - Palissandre, feri., alazã, por Oi'senigo. 

1956 -- Parábola, fem., alazã, por Royal Forest. 

1957 -- Pantheon, masc., cast., por Cadir. 

1958 -- Patachou, fem., cast., por Royal Foi'est. 

1959 - Vazia de Timor. 

1960 - XX.. por Timor. 



Maimbu i  uma esperança, roubou 

à Nageur a sua invencibilidade 
O Grande Prémio Juliano Martins é a úl-

tima das provas importantes reservadas as pro-
dutos de dois anos que, ao competir nêle, estão 
às vésperas de passar à idade hípica de três anos. 
Por outro lado, o "seleção de produtos", como 
também é conhecida a disputa, costuma apontar 
o primeiro líder da geração, tanto mais que, em 
algumas oportunidades, confronta potros e p0-

trancas. Nesta temporada nada disso aconteceu. 
Não apenas atuaram só cavalos, como o líder pre-
sumido Nageur perdeu a invencibilidade, batido 
que foi por Maimbu. Contudo, se caiu um líder, 
em troca surgiu uma esperança. 

O percurso 

Boa e rápida partida. Olheiro, em obediên-
cia aos seus característicos de animal muito ve-
loz, foi para a frente, seguido de Nageur e de 
Maimbu. Nos mil metros, Maimbu passou por 
Nageur e aproximou-se de Olheiro; Jogo depois 
Messidor progredia e colocava-se ao lado de Na-
geur, ficando Ralapalo em último. Com  isso, 
Nageur ficou "encaixotado", tendo procurado sair 
da incômoda posição na altura dos oitocentos 
metros, o que não o conseguiu, já que a parelha 
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Maimbu-Messidor não permitiu. Uma vez alcan-
çada a reta, Maimbu avançou sôbre Olheiro e o 
dominou após breve luta, mas Nageur progrediu 
pelo centro da raia, chegando a dar a impressão 
de que suplantaria o vanguardeiro. Contudo, o 
filho de Faublas cansou nos últimos metros, per-
mitindo a reação de Maimbu, que assim venceu 
espetacularmente. Messidor, que também passou 
por Olheiro nos últimos 100 metros, foi o tercei-
ro colocado. 

Resumo Técnico 

Grande Prémio Juliano Martins (Seleção 
de produtos) 	Para produtos nacionais de 2 
anos - 1.500 metros (grama) 	Prêmios: Cr$ 
8.000.000, sendo Cr$ 5.000.000 ao primeiro colo-
cado, Cr$ 1.500.000 ao segundo, Cr$ 1.000.000 
ao terceiro e Cr$ 500.000 ao quarto - Aos cria-
dores, 10. 

Montado por Joaquim G. Silva, Mainibu deixa a laia após 
O êxito (Otfl o qual iiiiebjoti  a invencibilidade de Nageur. 
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1.0 - Maimbu (mase., cast., 2 anos, de São Paulo, por 
Caporal e Banderiza, dos Haras Jah(i e Rio das 
Pedras), Joaquim G. Silva, 55 quilos, 

2° -- Nageur )masc., cast., 2 anos, de São Paulo, pOC 

Faublas e Fanfare, do Haras São Bernardo S.A. 
José Osimo Silva Filho, 55 quilos. 

3° - Messidor (masc., cast., 2 anos, de São Paulo, por 
Caporal e Dybarine, dos Haras Jahü e Rio das 
Pedras). Antonio Masso, 55 quilos. 

4° - Olheiro )masc., cast., 2 anos, de São Paulo. por 
Royal Chief e Ceylon Rose, do Haras Eduardo 
Guilherme), Gastão Massoli, 55 quilos. 

Ralapalo )masc., tord., 2 anos, de São Paulo, por 
Nameran Khan e Faustina, do Haras Ipíranga, 
Antonio Bolino, 55 quilos. 

Não correu Gastão. Tempo, 92" e 6/10 (gra-
ma leve). Diferenças, um corpo e dois corpos 
e meio. Criador, Haras Jahú e Rio das Pedras 

Já na fase final do páreo, 
Olheiro ainda vai adiante, eu-
quanto Maimhii e Nageur 
avançam juntos. 

(J. Adhemar e Nelson de Almeida Prado). Trei-
nador, Castorino Borges. 

O ganhador 

Esta foi a quarta apresentação de Maimbu 
que, na estréia, em março, finalizou no quarto 
lugar, atrás de Spray, Mandachuva e Milhafre; 
após três meses sem correr, reapareceu numa 
prova comum, secundando Kalapalo; a seguir, 15 
dias antes do Grande Prêmio que acaba de ven-
cer, obteve sua primeira vitória, de forma a con-
vencer, pois triunfou por vários corpos, em 1.300 
metros e em ótimo tempo. Seus prêmios somam 
Cr$ 6.980.000. 

Caporal, pai de Maimbu, é um irmão pró-
prio de Adil, que foi líder de sua geração, es-
plêndido ganhador clássico, dotado de grande re- 

Maiinbu tomou a ponta; Na-
geur procura reagir e Olheiro 
está batido, com Messidor ao 
seu lado. 
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Embora ('OfltiflUe lutando, Na- 
geur tem prâticamente decre- 
tada sua primeira derrota, 

sistência física. Maimbu faz parte de uma de 
suas primeiras gerações, provando que êe pode 
fornecer às pistas muitos ganhadores de primeira 
ordem, pois, servindo no mesmo haras onde se 
encontra Adil, não teve ainda, como é compreen-

sível, as oportunidades que já provou merecer. 
Quanto a Banderiza, também servindo, como Ca-
poral, nos Haras Jahú e Rio das Pedras, tem o 
seguinte "turf record": 

1958 	Handeriz, masc., cast., por Retrial. 

1959 	Ilambérn, masc., cast., por Adil. 

11960 	Janderiza, fem., cast.. por Caporal. 

1961 	Lopo, rnasc.. cast.. por Caporal. 

1962 	Mairnlju, masc., cast.. por Caporai. 

1963 	Vazia de Caporal. 

1964 	N.N., fem., cast., por Coaraze. 

4- 	 - 

4 	 2* 

O «Seleção de i'ro(lUtOS» (l(II a %Laiihti o1)orItI11i(lI(le para 
eolh ('r bela vitúria e derrotar Nagrui' pela primeira vez. 



Segundo trimestre 

Treze provas de animação 

disputadas com sucesso 

Braulio Gomes 

Tiradentes 
	

Jockey Club do Paraná 

Argentina 
	

Uruguai 

Dia Universal do Cronista de Turf 
	

Princesa Izabel 

Outono 
	

José do Patrocinio 

Cidade de Montevidéo 
	

Almirante Barroso 

Eusébio Queiroz Mottoso 
	

Força Expedicionária Brasileira 

Uma brilhante sequência de treze provas d 
animação foi cumprida no segundo trimestre do 
ano. Tais provas foram previstas no calendário 
do Jockey Club de São Paulo e, pois, fixadas prê-
viamente, com exceção de duas: Prêmios Ai -
gentina e Uruguai, disputados como páreos 
de ocasião, na semana do Grande Prêmio São 
Paulo. Elas representam a multiplicação das 
oportunidades para os parelheiros das mais di- 

ferentes turmas, a valorização da programação 
e, tècnicamente falando, etapas de relevância na 
evolução dos animais, que delas podem fazer 
trampolim para alcançar os clássicos e os gran-
des prêmios. 

Pela ordem com que foram disputadas, as 
provas de animação serão agora apresentadas em 
rápida resenha. 
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Prêmio Braulio Gomes 

Não obstante a largueza da chamada do Prê-
mio Bráulio Gomes, acessível às éguas de 3 a 
a anos, apenas dois animais foram anotados: a 
potranca Quem Sabe e a mais velha Uronda, 
prevalecendo a primeira. O que talvez haja de-
terminado o pequeno número de inscrições foi 
o pei'cuiso relativamente longo de 2.000 metros. 

Mesmo sendo uma égua desprovida de velo-
cidade inicial, Quem Sabe pôde se impor a Uron-
da desde os primeiros metros, assumindo a ponta 
ao ser levantada a fita, graças à sua superiori-
dade. Na altura dos 1.000 metros Uronda ten-
tou se aproximar, mas Quem Sabe fugiu e, uma 
vez na reta, disparou para o disco, ganhando 
por vários corpos. 

Resumo técnico 

Prémio Bráulio Comes 	Para éguas na- 
cionais de 3 a 5 anos - 2.000 metros (grama) 
- Prêmios: Cr$ 1.950.000, sendo Cr$ 1.500.000 
à primeira colocada e Cr$ 450.000 à segunda - 
Aos criadores, 10. 

1. 0 	Quem Sahe (fem., casi., 3 anos, cio São Paulo. 
por Ferino e Adis Aléa). João M. Arnoi'cnc, 56 
quilos.  

2 . 0  - Uronda ( fem., cast., 4 anos, de São Paulo, por 
Flamboyant de Fresnay e Ronda. José Alves. 58 
quilos. 

Tempo, 126" (grama leve). Proprietário, 
Stud P.B. Criador, Haras Itatinga. Treinador, 
Juvenal B. Ivo. 

A ganhadora 

Quem Sabe despontou desde logo como um 
dos melhores elementos de sua geração, no que 
se refere à ala feminina, tendo obtido muitas co-
locações em provas de significação. E ela filha 
de cavalo argentino Ferino, um irmão do "crack" 
Filón e da égua nacional Adis Aléa, de boa cam-
panha e que, anteriormente havia dado os ani-
mais Egéa, Hanoi e Itororó, todos por Christmas 
Festival, bem como Lorelei, por Coaraze, e Mcm 
Sahib, por Stavenger. 

Quem Sabe, em 17 apresentações, venceu 
(unia delas de animação), obteve 12 colocações, 
entrando descolocada nas duas oportunidades res-
tantes. Prêmios: Cr$ 3.300.000 de vitórias e Cr." ,, 
7.460.000 de colocações, num total de Cr$...... 
10.760.000 

e 
	 a 

Is 

A vitória de Quem Sabe no «Bráulio Gomes» foi uiii justo 
prémio às suas inúmeras colocações obtidas em clássicos. 
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Prêmio Tiradentes 

A brilhante campanha do cavalo Dulcoi' teve 
no Prêmio Tiradentes um dos seus mais ex-
pressivos degraus evolutivos. Dono de grande 
origem, correndo cada dia mais, o produto da 
criação paulista desta vez já bateu animais de 
boa categoria, alargando extraordinàriamente os 
seus horizontes, Contra êle se opuseram quatro 
potros e três animais de quatro anos. 

Partida ótima e rápida, aparecenoo na pon-
ta Fiacre, com Bonnard e Zumbi depois, ocupan-
do Up and Doing e Lombier os últimos lugares. 
No final da reta oposta, Javon progrediu bas-
lante e iniciou a curva próximo e por fora de 
Fiacre; nesse ponto Dulcor já seguia Zumbi, que 
era o terceiro. Pouco antes da entraoa da reta, 
Javon dominou Fiacre, mas foi atacado por Dul-
çor 100 metros depois, não chegando a oferecei 
luta. Dulçor ganhou fàcilmente. Caratai e Lom-
bier atropelaram a partir dos últimos 600 me-
lros, ocupando as posições imediatas. 

Resumo técnico 

Prêmio Tiradentes 	Para cavalos na- 
cionais de 3 a 5 anos 	2.000 metros (grama) 
- 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, 10'4. 

1° -- 1)ulcor ) mase., cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Coaraze e Duly), Luiz Rigoni. 55 quilos. 

5° 

O Prêmio Tiradetites foi decisivo (1eg'iau da escada evolu- 
1 va 	 por Du (0. um valor de t'ea grandeza.  
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2.' 	-- - 	(2ai'ataí rnasc., 	casi., 	4 	anos, 	de 	São 	Paulo. por 
Eboo c' Radiosa). 	Aleksian 	Artin, 	57 	quilos. 

3 °  - - Lombier (mase., 	cust., 	3 anos, de São 	Paulo, por 
Wood Note 	e 	Côt(, 	D'Espagne), 	Edgar 	Gonçal- 
ves, 	55 quilos. 

5° 	- Zumbi mase., 	alazão, 3 anos, 	de São Paulo. por 
Pharas e 	Eppopãe 	José Osimo Silva 	Filho, 55 
quilos. 

6." Javon )masc., 	cast., 	4 	anos, 	de 	São 	Paulo, poi - 
Clarão e MerO 	. 	Clóvis 	Dutia, 	57 	quilos. 

7 °  Bonnai'd 	) masc., 	cast ., 	4 	anos, 	de São 	Paulo, por 
Cobalt e 	Boukhara ) , 	Júlio 	Santos, 	54 	quilos. 

8 °  - Fiacre ) masc.. cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Jambolaio e My Hope, Augusto Cavalcanti, 52 
quilos.  

Não correram Enjeu e Knock Out. Tempo, 
124" e 3'10 (grama leve e raia com cêrca mó-
vel). Proprietário, Stud Seabi'a. Criador, Ha-
ias Guanabara (Nelson e Roberto Seabi'a). Trei-
nador, Pedro Gusso Filho. 

O ganhador 

Deixou magnífica impressão êste desempe-
nho de Dulçor, que assim abandonou vitoriosa-
mente a esfera das provas comuns. Trata-se de 
um produto do inesgotável Coai'aze e da égua 
argentina Duty, que anteriormente havia dado 
dois animais resultantes de seus cruzamentos coro 
Royal Forest, ambos machos: Dunkei'que e Dus-
seldorf, e, em 1962, o cavalo Ducado, também 
per Royal Forest. Todavia, o melhor produto 
de Duty foi, sem dúvida, a égua Dulce, também 
por Royal Forest, campeã de sua geração, "trí-
plice coroada" entre as éguas, e mãe de Dulci-
néa, ganhadora na França. 

Tendo corrido oito vêzes, Dulçor ganhou qua-
tro provas, uma delas de animação (a que aqui 
estamos faclizando), bem como entrou três vêzes 
colocado, só ficando fora do marcador em uma 
ocasião. Prémios: Cr$ 4.900.000 de primeiros 
lugares e Cr$ 530.000 de colocações, num total 
de Cr$ 5.430.000. 
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Deado nica ii ça o disco 00111 boa 
vantagem sôbre Interlagos, ti- 
01111(10 Nale ei 0111 1 e reli ro 1119.11% 

Prêmio Jockey Club do Paraná 
O Prêmio Jockey Club do Paraná foi urna 

das interessantes provas de animação corridas à 
noite, e que tanto enriqueceram êste tipo de reu-
niões. Seu campo reuniu animais de três gera-
ções diferentes, possibilitando uma comparação 
interessante e resultando no prevalecimento de 
um animal de quatro anos, o "raçudo" Deado. 

Após uma razoável partida, na qual Inter-
lagos saiu com algum atraso, o veloz Narcel apa-
receu na frente, seguido de Palace e Rasputin, 
ao tempo em que Deado era mantido na expec-
tativa. Tendo progredido aos poucos, assim que 
foi iniciada a reta, Deado atacou e dominou Nar-
rei para resistir no final ao ataque de Interlagos, 
que também havia passado por aquêle. Na ver-
dade, a vitória de Deado foi firme. 

Resumo técnico 

Prêmio Jockey Club do Paraná 	Para 
produtos nacionais de 3 e mais anos 	2.200 
metros (areia) 	Prêmios: Cr$ 3.200.000, sen- 
do Cr$ 2.000.000 ao primeiro colocado, Cr$ ..... 
600.000 ao segundo, Cr$ 400.000 ao terceiro e 
Cr 200.000 ao quarto Aos criadores, 10'. 

1.0 	Doado masc., cast.. 4 anos, de São Paulo, por 
Quiproquó e Noticia, Carlito Taborda. 57 quilos. 

2." - Interlagos ( masc., alazão, 4 anos, de São Paulo. 
por Manguari e Cantarelle ) , Clóvis Dutra, 6() 
quilos. 

3. °  - - Narcei (masc., cast., 4 anos, de São Paulo, por 
Morumbi e Escarcela) Edgar Gonçaives, tiO 
quilos. 

4." 	Palace masc., cast., 5 anos, do Paraná, por Ba- 
hai'i e Faraway), Renato Machado. 58 quilos. 

.° 	Enjeu 1 rnasc., cast., 3 anos, de São Paulo. por 
Beau Prince II e Eneida 1, Luiz Rigoni, 56 quilos. 

6.° - 	Lomuic'r masc., cast., 3 anos, São Paulo, p01 

Wooci Note e Cõte D'Espagnel, José Alvos. 54 

quilos. 

7° -- Rasputin masc.. cast.. 3 anos, cio Paraná, por 
Rccl October e Hasiaclé), Seirnar Lobo, 54 quilo:. 

- Lombardo, masc., cast., 4 anos. de São Paulo, por 
Cobalt e Loi'etta), Julio Santos, 57 quilos. 

9,0 	D'Anjou (masc., ai., 4 anos, de São Paulo, por 
Foit Napolc'on e Plumme Dorée), Jorge C. Mal-
tios, 57 quilos. 

Não correu Tiêpolo. Tempo, 141" e 1/10 
(areia leve, pela variante). Proprietária, Sra. 
Zélia G. Peixoto de Castro. Criador, Haras Mon-
dêsir (A. J. Peixoto de Castro Junior). Treina-
dor, Máric de Almeida. 

O ganhador 

Elemento útil, Deado tem corrido com efi-
ciência, ainda que com altos e baixos. É êle fi-
lho do cavalo nacional Quiproquó, lamentàvel-
mente desaparecido no ano passado, quando já 
se firmava como ótimo reprodutor, e da égua 
nacional Noticia, uma das filhas de King Salmon 
que tanto enriquecem o Haras Mondèsir. Ela 
deu, sucessivamente, a partir de 1956, além de 
Deado, OS seguintes produtos: Zinga (por SvaI-
low Tail), Balão (por Sayani), Caio (por Qui-
proquó), Espelho (por Quiproquó), Folhetim (por 
Mât de Cocagne), Gaia (por Alberigo) e Horeia 
(por Mât de Cocagne), esta última nascida em 
1964. 

Em trinta e sete apresentações, Deado ob-
teve três vitórias comuns, duas vitórias em pro-
vas de animação (o Prêmio Ulysses Paes de 
Barros e a prova aqui focalizada), além de vin-
te colocações, deixando de obter placê nas doze 
restantes. Prêmios: Cr$ 7.720.000, sendo Ci'S 
4.700.000 pelas vitórias e Cr$ 3.020.000 pelas 
colocações. 

51 



DEADO UP AND DOING 
,IaS('tililiO, ('ISOITll1O .Ia(IIIiIIO, 	ea,4t.-'sCurI, 

o 	I'aiilo - são 	Paulo - 	 1961 

( hãtpaii 'l'otirhj Ilon 

BOII0('aIt (oya 
— 	 'lhe 	I'Iiopnix 

1 li de poele Lan Ii 

l'aI)Y IIIS I"airway 
— 	 IIne (l'lSS ZLlIitikJht.k 

(1re 	(,ov,i Totirtle Soup 

-lalinon 'l'roiit 
', aloitt 

Ittii 	'.alnion 

Mil lva 
Aiiton 	ia 

,iiIoiiiiit 

anii 

( 'olela I)dl). 
pi ri- 

(,olondri lia AKatila 
Iiit1der 

1 )a Inc Agu e. 

Prêmio Argentina 
Para maior brilhantismo das corridas do 

Grande Prémio São Paulo, além das provas 
internacionais, a Comissão de Turf chamou duas 
provas de animação denominadas "Argentina' 
e "Uruguai". A primeira delas, destinada a des-
viar inscrições inoportunas na prova máxima, re-
uniu na milha e meia um bom lote de animais, 
dando-se à prova uma feição de grande "han-
dicap". 

Partida boa, tendo Up and Doing corrido 
adiante até a metade da curva da direita, local 
onde Laurel o suplantou, o mesmo fazendo Jan-
jão pouco depois; mais atrás vinham Knock Out 
e El Asteroide, com Tiépolo em último, algo dis-
tanciado. Nos 800 metros, Janjão aproximou-se 
de Laurel, ao tempo em que progrediam Up and 
Doing e El Asteroide. Na reta, Up and Doing 
recuperou a ponta, com El Astei'oide em segundo, 
mas éste último cansou nos metros finais e dei-
xou passar alguns competidores, entre êles Tié-
polo, que em grande atropelada formou a dupla. 

Ul) ilfl(I 1)oiiig, j)01 SalId.jar e Harmoniosa, alcança o (1150.0, 

levantando o Prêmio Argentina, fazendo-o com firinei,a. 

Resumo técnico 

Prémio Argentina - Para produtos de 4 
e mais anos 	Pêsos especiais 	2.400 metros 
(grama) Prêmios: Cr$ 4.000.000, sendo Cr$ 
2.500.000 ao primeiro, Cr$ 750.000 ao segundo, 
Cr$ 500.000 ao terceiro e Cr$ 250.000 ao quarto 
- Aos criadores, 

Up and Doing )masc.. casl., 3 anos, de São Paulo, 
por Sandjar e Harmonia. Edgar Gonc:alves, 55 
quilos. 

Tiépolo (rnasc.. ai., 4 anos, de São Paulo, por 
Sandjar e Distribution), José O. Silva Filho. 57 
quilos. 

3,0 - Knock Out (mase., cast., 5 anos, de São Paulo, poi 
Royal Forest e Rainy), Dendico Garcia, 58 quilos. 

4° - Harvard (masc., cast.. 4 anos., de São Paulo, 
por Nordic e Harmoniosa). Luiz Rizoni. 57 
quilos. 

El Asteróide masc., cast., 4 anos, cio Rio Gran- 
de do Sul, por Elpenor e AI Oina 1, Alhénzio Bar-
roso, 60 quilos. 

Laurel (masc., cast., 3 anos, de São Paulo. por 
Burphan e Embroesa ). Joaquim G. Silva, 55 
quilos. 

7° - Caratai )masc., cast., 4 unos, de São Paulo, por 
Ehoo e Radiosa), Aleksian Ai) in. 57 quilos. 

50 - Vaudeville ( masc. cast.. 3 anos. (Te São Paulo. 
por Royal Forest e Vaniglia). Edson Amorim, 
55 quilos. 

9." - Janjão 1 masc., ai., 4 anos, de São Paulo, por 
Jazão (, Elite ) , Urias Bueno, 57 quilos. 

	

10.° 	Jacapá )masc., aI.. 4 anos, (Te São Paulo. por 
Coiregidor e Capitú), Clóvis Dutra, 57 quilos. 

Tempo, 149" e 5' 10 (grama leve). Criador 
e proprietário, Haras Faxina (Henrique de To-
ledo Lara). Treinador, Luiz A. Urbina. 

O ganhador 

Os pendores de Up and Doing pelos percur-
sos maiores, o que vinha sendo demonstrado pau-
latinamente, não foram surpreendentes em virtu-
de de sua origem. Trata-se de um filho de Sarid-
jar - e que foi secundado na prova por um outro 
descendente do citado reprodutor: Tiépolo - e 
da égua Harmonia, ou seja, é êle neto de Goya 
e Antonym, respectivamente. Aliás, Harmonia 
havia dado antes, a partir de 1953, animais úteis: 
Mais Lindo (Minotauro), Narcisos (Sandjar), 
Querelleur (Sandjar), Raven (Jolly Joker), Sea 
Spray (Sandjar), Tusculum (Sandjar) e o potro 
Wiesbaden (Sandjar), da geração de 1963. Vale 
dizer que Raven, exportado para a Venezuela, 
di tem cumprido ótima campanha. 

Up and Doing obteve quatro vitórias, in-
'Juindo-se a que aqui estamos focalizando, bem 
como seis colocações, em total de quinze apre-
sentações, o que significa que em cinco vêzes 
não se colocou. Prêmios: Cr$ 5.910.000, assim 
divididos: Cr$ 5.100.000 referentes às vitórias e 
Cr$ 810.000 às colocações. 
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A segunda das provas de animação, chama-
das para a semana máxima do turf paulistano, 
corrida em 1.500 metros, reuniu um bom lote 
de éguas. Tratava-se do Prêmio Uruguai, que 
teve em seu campo éguas nacionais e argentinas. 
sagrando-se ganhadora a útil Joybelle, produto 
do Pais, que vinha passando por uma sensível 
evolução técnica. 

Partida boa. As velozes Ilena, Harkhan e 
Peõnia Rúbia ocuparam os primeiros lugares, en-
quanto Joybelle era mantida no bloco interme-
diário, e Montemaná em último. Depois da pri-
meira parte do percurso, Espineta apareceu en-
tre as primeiras, tendo tomado a ponta na fase 
decisiva; todavia, Joybelle avançou por dentro, 
favorecida por uma providencial passagem, ten-
do alcançado e dominado a adversária, enquanto 
Montemaná fazia grande atropelada e obtinha o 
terceiro lugar. 

A nacional .JoylaIIe (,J. G. xiI-
va ) derrota a argentina  Espi - 
n*t (1<". ,%noIIn1 ) no Prémio 
Uruguai. 

5 ° 	Giba, fem., cast., 4 anos, de São Paulo, por De- 
lonador e Modena ) Luiz F. Silva. 51 quilos. 

6.° - liena (fem., cast., 4 anos, de São Paulo, por 
Pewtcr Platter e Daeelite). Seimar Lomo, 51 
quilos.  

7. ° 	Harkhan tem.. east., 4 anos, de São Paulo, p0' 

Kamc'ran Nhan e Palmareila , Jose Alves. 58 
quilos. 

8 ° 	Peônia Rúbia, tem., ai., 5 anos, de São Paulo, 
por Maki e Sepetiba , Júlio Negrelo, 58 quilos. 

Taxina (tem., cast.. 4 anos, da Argentina. por 
The Yuvaraj e Intimidad) , Ui'ias Bueno .51 quilos. 

10 . 0 	 Indian 	[em., casi., 4 anos, de São Paulo, P01 
Pcviei' Plnttei' e Cloche . Dendico Garcia. 75 
quilos. 

Não correram Sua Excelência e Galmita. 
Tempo: 93" e 6/10 (areia leve). Criador e pro-
prietário: Haras Jahú e Rio das Pedras (J. Adhe-
mar e Nelson de Almeida Prado). Treinador, 
Castorino Borges. 

A vencedora 
Resumo técnico 

Prêmio Uruguai - Para éguas de 4 e 
mais anos 	Pésos especiais 	1.500 metros 
(areia) 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 das nacionais, 10. 

Joyhelle fem., cast., 4 anos, de São Paulo, por 
Beigler Bey e La Tour Belle, Joaquim G. Silva. 
58 quilos. 

2 . 0 	Espineta (fem., cast., 4 anos, da Argentina. Por 
Seduetor e Epinett i. Edson Arnorim .50 quilos. 

3. ° 	Montemaná (fem.. ea:t.. 4 anos, do Paraná, por 
Monterreal e Inayá ) . Omário Reichel, 52 quilos. 

1.' 	Djamal ( fem.. ai., 4 anos, de São Paulo. por Fort 
Napoleón e Sodoma ), Albênzio Barroso, 56 quilos. 

Joyhelle é um dos produtos importados tio 
ventre pelos nossos criadores, em uma política 
progressista, que muito tem conti'ibuido para a 
evolução do turf nacional. Trazida da França, 
a égua La Tour Belle, p01' Tourment, veio cheia 
do reprodutor Beigler Bey, por Bey, tendo aqui 
produzido Joybelle. Após a útil ganhadora do 
prêmio "Uruguai", a reprodutora francesa, em 
1962, produziu a potranca Murta (Adil), tendo 
dado no ano seguinte o potro Netuno (Gualicho) 
e nesta temporada, uma potranca que faz parte 
da primeira geração de Gabari. 

Joybelle, que teve sua campanha encerrada 
com essa vitória, correu quinze vêzes, ganhando 
seis páreos e obtendo seis colocações, ficando fo-
ra do marcador em três ocasiões. Prêmios: Ci'S 
6.870.000, sendo Cr$ 5.600.000 pelas vitórias e 
Cr$ 1.270.000 pelas colocações. 
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8, 11 Ioió Valentão mitsc,, casi.. 4 anos, de São Paulo. 
por Kametan Khan e Bei CUSC , Antonio Ilo 
uno. 60 quilos. 

9,0 - Jui'idico masc.. cast., 4 anos. de São Paulo. por 
Martini e Tuna), José Alvos, 59 quilos. 

10." -- Keleco rnasc., cast., 3 anos. de São Paulo. por 
Pharel e Ci'acochei, Raul Corrêa, 52 quilos. 

1 1. 	Ei'yon mase.. cast., 3 anos, de Sttu Paulo, por 
Port Napoleõn eS ocloma . Francisco Pei'es, 52 
quilos. 

- Zumbi masc.. al.. 3 anos, de São Paulo. por Ph-
ras e Eppopée 1, José O. Silva Filho, 55 quilos. 

Panamá ( masc., cast ., 4 anos, de São P'a ulo. io 
Moi'umbi o Loire). Jililio Santos .54 quilos. 

Tempo, 87" (areia leve). Proprietário, Ra- 
phael .Juliano. Criador, Har.u: Patente. Treina-
dor, Nilton Signoretti. 

Prêmio Dia Universal d0 

Cronista de Turí 
Desde vários anos que nos principais cen-

tros turfísticos da América do Sul é corrido o 
Prêmio Dia Universal do Cronista do Turf. 
Trata-se de um páreo que se cumpre tradicional-
mente na segunda semana de maio. Em São 
Paulo a disputa foi restaurada nesta temporada, 
graças aos entendimentos levados a bom tõrmo 
entre os dirigentes do Jockey Cluh e a Associa-
ção dos Cronistas de Turf. Disputado à noite, 
a prova teve um campo dos mais frondosos, re-
gistrando a vitória de um legítimo "handicap-
horse". 

Saída oportuna, tendo Javon forçado o ritmo 
da corrida desde os primeiros metros, firman-
do-se na vanguarda no início da curva da Vila 
Hípica, sempre seguido por Mockingbird, Eryon 
e Dakar, vindo os demais quase que em fila in-
diana. No final da curva, notou-se o avanço de 
Queisto que, progressivamente, foi alcançando os 
primeiros; uma vez na reta, enquanto o filho de 
Lucidon continuava progredindo, Javon foi ata-
cado por Dakar, que chegou a igualar-lhe a li-
nha, mas cansou duzentos metros adiante. Quan-
do Javon parecia prestes a alcançar a vitória, 
Queisto, avançando com grande ímpeto pelo cen-
tro da raia, alcançou o rival e acabou livrando 
pequena vantagem, conforme mostrou o "photo-
chart". Dakar manteve o terceiro pósto, fina-
lizando Rasputin a seguir, não obstante ter sido 
embaraçado no inicio do percurso. 

Resumo técnico 

Prêmio Dia Universal do Cronista de Turf 
Para cavalos nacionais de 3 a 5 anos 	1.400 

metros (areia) 	Prêmios: Cr$ 2.400.000, sendo 
Cr$ 1.500.000 ao primeiro colocado, Cr$ 450.000 
ao segundo, Cr$ 300.000 ao terceiro e Cr$ 150.000 
ao quarto Aos criadores, 10' . 

 Queisto 	(masc., cast., 	4 anos, de São Paulo, por 
Lucidon 	e Lousiane, 	Luis 	Rigoni. 	57 quilos. 

 Javon 	rnasc., 	cast.. 	4 	anos, 	de 	São 	Paulo, por 
Clarão e Mêrlt), Dendico Garcia, 57 quilos. 

3. - Dakar 	(mase., 	ai., 	4 	anos, 	de 	São 	Paulo, por 
Blackamour e Queengold, Carlos Lombardo, 57 
quilos. 

4." Rasputin 	~se.. 	cast., 	3 anos, 	do 	Paraná, por 
Red 	Octobei' 	e 	Hasiadê 1, 	Edgar 	Gonçalves, 55 
quilos. 

5,0  Quamoclit 	mase.. ai., 4 anos, de São Paulo, 1)0' 
Guaycui'Ú 	e 	Relansina, 	João 	M. 	Arnorim, 57 
quilos. 

6.0 Mockingbird 	masc.. cast .3 anos, de São l'aulo. 
p01' 	Eviva 	Violon 	e 	Jorinda , 	Albênzio 	Barros,,, 
55 quilos. 

7,0  Elman 	masc., 	casi.. 	3 anos., 	de São 	Paulo, por 
Minoiain'o 	e 	Vaga), 	,Ttian 	Mai'eharu .55 	quilos. 

O ganhador 

Queisto é um dos doia produtos da égua na-
cional Lousiane que neste ano deu o potro Urun-
di, por Al Mabsoot, e que ficara vazia em 1961 
e 1932 e abortara de Xaveco em 1963. O ga-
nhador aqui focalizado, pelo lado paterno, pio-
vêm de Lucidon, um irmão materno de Datoui', 
campeão das estatísticas de reprodutores do Peru. 

Queisto foi apresentado dezoito vàzes, tendi> 
vencido cinco provas e obtido três colocações, 
não obtendo placê, portanto, em dez páreos. De 
suas vitórias, duas delas, exatamente as mais ex-
pressivas, foram colhidas em provas de anima-
ção: o prêmio de que estamos tratando e o Pré-
mio Jockey Club do Paraná, em 2.200 metros 
(areia), no qual êle derrotou Urbain, Intei'lagos, 
Caio, Aro e outros mais. E ainda ganhador clás-
sico do Hipódromo de São Vicente. Prêmios: 
Cr$ 4.240.000, sendo Cr$ 3.700.000 pelas vitórias 
e Cr$ 540.000 pelas colocações. 
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.% luz dos refletores Queisto vence com pequena margem 
sõbre Javou. Próximos vêm Dakar, Rasptitin e Quaiuoelit. 

Prêmio Princêsa Izabel 

As provas de animação destinadas aos pro-
dutos da nova geração têm um grande alcance 
técnico, já que representam degraus de transição 
na escala evolutiva, situados entre as provas co-
muns e as clássicas. O Prêmio Princêsa Iza-
bel, que reuniu potrancas, deu a Domage uma 
boa oportunidade para que ela se mostrasse ele-
mento de futuro. 

Partida normal, tendo aparecido adiante a 
veloz Querúbia; todavia, antes da curva, a van-
guardeira foi dominada tanto por Furna quanto 
por Domage. No inicio da reta, Domage atacou 
mais fortemente a adversária, enquanto Infância 
progredia pelo centro da raia, chegando a igua-
lar a linha das primeiras. Contudo, com melhor 
ação, Domage ganhou a prova. Marisela, que 
foi mantida sempre distanciada, atropelou com 
atraso, mas ainda a tempo de também dominar 
Furna e Infância, formando a dupla. 

Resumo técnico 

Prêmio Princêsa Izabel 	Para potrancas 
nacionais de 2 anos 	1.300 metros (areia) -- 
Prêmios: Cr$ 4.000.000, sendo Cr$ 2.500.000 a 
piimeira colocada, Cr$ 750.000 à segunda, Cr$ 

500.000 à terceira e Cr$ 250.000 à quarta 	Aos 
criadores, 10/. 

1° 	Domage fem., cast., 2 anos. (lo São Paulo, por 
Manguari e Simôa, Gaslão Massoli, 55 quilos. 

2.° 	Marisela (fern., cast., 2 anos, de São Paulo, por 
.\dil e Pistache), Joaquim G. Silva, 55 quilos. 

30 	Furna fem.. cast.. 2 anos. São Paulo, por Albe- 
rigo e Xoroca, Juan Marchant, 55 quilos. 

40 	Infância (tem., ai., 2 anos, de São Paulo, por 
Nordic e Dardalla), Edgard Gonçalves, 55 quilos. 

5° 	Queiúbia (fem., cast., 2 anos, São Paulo, por Pe- 
los Choice e Royal Speech(, Renato Machado. 
55 quilos. 

6° 	Ruidosa (fem.. cast., 2 anos, de São Paulo, por 
Zuido e Rosada), Julio Santos, 55 quilos. 

7 ° 	Fulness fem, 2 anos, de São Paulo, por Fastener 
e Vincennes), Francisco Feres, 55 quilos. 

Não correu Mirra. Tempo, 82" e 8 10 (areia 
encharcada). Criador e proprietário, Haras Vi-- 
Ia Brandina (Lafayette Alvaro de Souza Camar -
go). Treinador, Luiz Avino. 

A vencedora 

Domage, pelo que já produziu e por sua ori-
gem, deve ser considerada como égua capaz de 
alcançar lugar de realce entre suas coetâneas. 
Trata-se de um dos cinco produtos da égua na-
cional Simôa que, antes dela, a partir de 1960, 
havia dado Brema e Calabai', ambos por Hood, 
e depois de Domage, produziu Erenice, por Mo-
iumbi, e Fulô, por Garboleto, esta última nas-
cida no corrente ano. Pelo lado paterno, Doma-
ge nasceu de Manguari, um dos mais brilhantes 
produtos machos de King Salmon, e "crack" au-
têntico. 

Tendo corrido quatro vêzes, Domge em ne-
nhuma ocasião ficou fora do marcador. Obteve 
duas vitórias e dois placês. Prêmios: Cr$ ..... 
4.975.000, sendo Cr$ 4.000.000 alusivos às vitó-
i'ias e os restantes Cr$ 975.000 às colocações. 

A potranca Iioinage alcança o 
disco em firme estilo para ven- 
cer o Prêmio Priiieêsa Izabei. 
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Olheiro domina Gastão com fir- 
meza na disputa do Prêmio Ou- 
tono; foi um triunfo de valia. 

Resumo técnico 

Prêmio Outono 	Para potros nacionais 
de 2 anos 	1.300 metros (areia) - 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 cria-
dores, 1OÇ-. 

1.0 	Olheiro (masc., cast., 2 anos, de São Paulo, por 
Royal Chief e Ceylon Rose), Selmar Lobo, 55 
quilos. 

2.° - Gastão (masc., cast., 2 anos, de São Paulo, por 
Nordic e Habla. Edgard Gonçalves, 55 quilos. 

3 °  - Messidor (masc. cast., 2 anos, de São Paulo, por 
Caporai e Dybarine), Joaquim G. Silva, 55 quilos. 

4° 	King Sun (masc., ai., 2 anos, de São Paulo, por 
Flamhoyant de Fresnay e Elaine), Antonio Bolino. 
55 quilos. 

Tempo, 81" e 9 10 (areia encharcada). Pro-
prietário, Haras Eduardo Guilherme. Criador, 
Haras Recreio. Treinador, Roberto Oliveira F.. 

O ganhador 

Olheiro é parte integrante da primeira ge-
ração do reprodutor Royal Chief, importado da 
Europa graças a um golpe de sorte, pois sua ex-
traordinária origem e ótima campanha não fa-
ziam prever que viesse a ser vendido. Trata-se 
de um filho de Prince Chevaliei' em égua por 
Dante (Chinese Cracker). Pelo lado materno, 
Olheiro descende da égua Ceylon Rose, ganha-
dora clássica, que já havia dada, a começar de 
1957, tendo ficado vazia em 1958, os seguintes 
animais: Joina (Savernake), Liberal (Good 
Luck), Maitress (Burphan), Naranja (Saverna-
ke) e, em 1963, Persian Lave (Minotauro), sendo 
que nesta temporada permaneceu vazia. 

Olheiro permaneceu invicto em três apre-
sentações, pois já havia vencido duas provas co-
muns antes de triunfar no Prêmio "Outono". 
Prêmios: Cr$ 5.800.000. 

Prêmio Outono 

Paralelamente ao Prêmio Princêsa Izabel, 
para potrancas, foi corrido em Cidade Jardim o 
Prêmio Outono, para potros, em obediência aos 
mesmos característicos técnicos. Prova útil para 
os potros com pretensões à esfera clássica, é ela 
um teste válido para que aquêle objetivo venha 
a ser alcançado. Olheiro, seu ganhador, preen-
cheu todos os requisitos indispensáveis a tal pre-
tensão. 

Partida rápida e boa, tendo Olheiro, após os 
primeiros trezentos metros, livrado pequena van-
tagem sôbre Messidor, correndo Ring Sun e Gas-
tão a seguir. Nos 800 metros, Messidor voltou 
a insistir, procurando desalojar Olheiro, tendo 
ambos entrado na reta final em franca luta, mas 
logo depois Olheiro aumentou sua vantagem e 
Messidor começou a esmorecer progressivamente. 
Foi então que Gastão começou a sua atropelada 
e, após passar por Messidir sem brigar, investiu 
sôbre Olheiro, quase chegando a igualar-lhe a 
linha, mas o ponteiro reagiu com valentia, ven-
cendo com firmeza por pouco mais de um corpo. 
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Prêmio José do Patrocinio 

Não obstante ter sido reservado para éguas 
de três a cinco anos, o Prêmio José do Patro-
cínio reuniu apenas cinco competidores, o que 
se explica pelo fato de ser alentado o seu per-
curso: 2.400 metros. Mostrando boa adaptação 
às distâncias maiores, Desídia colheu o mais im-
portante êxito de sua campanha. 

Partida boa e dada sem demora, despontan-
do Irakita; depois dos primeiros metros, foi ela 
suplantada por Huapongá, o mesmo fazendo Mon-
temaná, que ficou em segundo, recuando Irakita 
para o terceiro lugar; Desídia e Havre ficaram 
nos últimos postos. Até que fôsse alcançada o 
final da reta oposta, nenhuma alteração ocorreu; 
naquele ponto, Montemaná atacou F{uapongá e 
Desídia passou para terceiro. Na reta final 
Montemaná dominou Huapongá, mas, atacada 
por Desídia, pouco resistiu, permitindo a firme 
vitária da adversária. 

Resumo técnico 

Prêmio José do Patrocínio 	Para éguas 
nacionais de 3 a 5 anos 	2.400 metros (areia) 
- Prémios: Cr$ 2.400.000, sendo Cr$ 1.500.000 
à primeira colocada, Cr$ 450.000 à segunda, CrS 
300.000 à terceira e Cr$ 150.000 à quarta - Aos 
criadores, 10. 

1.' -- Desídia fem.. tord.. 4 anos, de São Paulo. por 
Próspei' e Impresiva, Luiz Pjgoni, 55 quilos. 

2.° 	Montemaná fcrn., cast., 4 anos, do Paraná. por 
Monterreal e Inayá), Omário Reichol, 58 quilos. 

3 ° 	Huapongã (fem., tord., 5 anos, de São Paulo, por 
Halte-lá e Guaponga), Alhênzio Barroso, 55 
quilos. 

4° - Havre (fem., cast., 5 anos, de São Paulo, por 
Fairy Kirig e Tarentaise), Desidério Alvos, 55 
quilos. 

- Irakita (fem., al., 5 anos, de São Paulo, por Pha-
Ias O Carakitta, José Alvos, 58 quilos. 

Tempo, 161" e 5/10 (areia encharcada). Pro-
prietário, Luiz D'Andréa. Criador, Haras Mon-
dèsir (A. J. Peixoto de Castro Jr.). Treinador, 
Milton Signoretti. 

A ganhadora 

Desídia nasceu do cruzamento do reprodutor 
nacional Prósper, de crescente prestígio, com a 
égua estrangeira Impresiva, de boa campanha 
e esplêndida origem. Impresiva, servindo no Ha-
ras Mondêsir, havia dado nos anos de 1956 e 
1958, os animais Zinho (Sayani) e Bazar (Saya-
ni), e, após Desídia, nascida em 1960, produzira 
Falupa (1962, por Prósper) e Geóide (1963, por 
Alberigo). 

Tendo corrido 22 vêzes, Desídia obteve 4 
primeiros lugares, um dêles em prova de anima-
ção (a que aqui está sendo relatada), bem como 
14 colocações, não entrando colocada, portanto, 
em quatro oportunidades apenas. Prêmios: Cr$ 
5.360.000, sendo Cr$ 3.300.000 referentes às vi-
tórias e os restantes Cr$ 2.060.000 às colocações. 
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Desídia atropela COfli ímpeto e 
vai alcançar Montenianá para 
vencer. A seguir, Huapongá. 
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Prêmio Cidade de Montevidéo 
Das cinco éguas, de 3 e 4 anos (nenhuma 

de mais idade fôra inscrita), que tomaram parte 
no Prêmio Cidade de Montevidéo, uma delas 
foi severamente marcada pelo "handicap", tendo 
deslocado, por ser ganhadora clássica, 62 quilos, 
tendo sido ela, apesar disso, a vencedora; trata-
va-se de Loanza, cuja tarefa foi facilitada pelo 
fato de haver mancado sua maior rival, a p0-

tranca Quem Sabe. 
Partida normal. Delos correu na frente, 

mas depois dos primeiros metros foi dominada 
por Loanza, que daí para frente firmou-se mais 
e mais, não sendo sequer ameaçada pelas adver-
sárias, pois na reta ampliou sua vantagem. Na 
primeira parte do percurso, Delos, que era se-
guida de Ilena, Nimbuia e Quem Sabe, permitiu 
que Loanza galopasse à vontade. Na reta final, 
Ilena passou por Delos, formando a dupla. 

Resumo técnico 

Prêmio Cidade de Montevidéo - Para 
éguas de 3 e mais anos - 1.800 metros (grama) 
- Prêmios: Cr$ 3.200.000, sendo Cr$ 2.000.000 
à primeira, Cr$ 600.000 à segunda, Cr$ 400.000 
à terceira e Cr$ 200.000 à quarta Aos cria-
dores das nacionais, 104. 

1.0 - Loanza ( f(,m., ai.. 4 anos, da Argentina, por Mont- 
martre e Alabada) Luiz Rigoni, 62 quilos. 

2.° - Ilena (tem., cast., 4 anos, de São Paulo, por Pew-
ter Platter e Daceiita, Selmar Lobo, 57 quilos. 

3,0 	Delos (fero., cast., 4 anos, de São Paulo, por 
Próspe,' e Platina, Cariito Taborda, 57 quilos. 

4° - Quem Sabe (fem., east., 3 anos, cio São Paulo, por 
Ferino e Adis Aléa, João M. Amorim, 57 quilos. 

- Nimbuia (fero., ai., 3 anos, de São Paulo, por 
Goiden Boy e Éta), Marden Alonso, 57 quilos. 

Tempo, 112" e 610 (grama leve). Proprie-
tário, Haras Prelúdio. Importador, Jockey Cluo 
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de São Paulo. Criador, Haras Malal-Hué em 
Chapadmalal. Treinador, Enir Feijó. 

A ganhadora 

Loanza é uma das trinta éguas importadas 
da Argentina pelo Jockey Club de São Paulo. 
Trata-se de um animal de excelente origem, filht 
do clássico Montmartre, ganhador de nove páreos 
na Argentina, e da égua Alabada, por Penny 
Post, um dos melhores animais nascidos no Pra-
ta. Aliás, Loanza é o primeiro produto de Ala-
bada. 

Loanza é ganhadora de cinco provas, sendo 
mais significativa o Grande Prêmio Organiza-
ção Sul-Americana de Fomento ao Puro Sangue, 
um páreo internacional, e os Prêmios Cidade de 
Montevidéo e Renê Straunard; além disso 
apareceu colocada em cinco oportunidades, não 
figurando no marcador em seis das dezesseis vê-
zes em que atuou. Prêmios: Cr$ 7.577.500, sen-
do Cr$ 6.500.000 de primeiros lugares e Cr$. 

1.077.500 de colocações. 

.5° 
	 A estrangeira Loa iiza leva a 

melhor no Prêmio Montevidéo, 
fàcilniente, em 11 l" e 6/11) pala 
os 1.800 m. 
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Interlagos completa a milha e 

0>, meia em final difícil, adiante 
de Carataí, que encobre Vau-
devi 1 te. 

Prêmio Almirante Barroso 

Sete animais de 3 e 4 anos atuaram no Prê-
mio Almirante Barroso, uma das provas de 
meio-fundo com feição de "handicap". Sem qual-
quer surprêsa, prevaleceu o cavalo Interlagos, 
que tinha credenciais mais do que suficientes 
para levar a melhor, sobretudo em razão da dis-
tância. 

Partida rápida, aparecendo Carataí na fren-
te, com Vaudevilie forçou sôbre Carataí e breve 
o dominava, ao tempo em que Interlagos progre-
dia para terceiro; emparelhados, a seguir, vinham 
Jam Session e Laplace. No final da reta oposta, 
os cinco primeiros corriam já agrupados, enquan-
to Rabi e Aval perdiam contato com os demais. 
Nos 800 metros, Interlagos aproximou-se de Ca-
rataí que, por sua vez, atacou Vaudevilie. Uma 
vez alcançada a reta final, Carataí dominou a 
corrida, iniciando Interlagos seu avanço pelo meio 
da raia. Os dois animais travaram luta, juntan-
do-se a êles depois Laplace e Jam Session, fican-
do Vaudeville em último. Nos duzentos metros, 
Interlagos firmou-se na ponta, exigido a fundo e 
acabou ganhando. Carataí sustentou o segundo 
lugar, embora muito acossado por Vaudevilie que 
reagiu nos metros derradeiros. 

Resumo técnico 

Prêmio Almirante Barroso 	Para pro- 
dutos nacionais de 3 e mais anos 	2.400 me- 
tros (areia) - Prêmios: Cr$ 3.200.000, sendo 
Cr$ 2.000.000 ao primeiro colocado, Cr$ 600.000 
ao segundo, Cr$ 400.000 ao terceiro e Cr$. 
200.000 ao quarto - Aos criadores, 10Çz. 

1.0 	Interlagos masc., ai.. 4 anos, de São Paulo, por 
Manguari e Cantarefle, Clóvis Dutra, 60 quilos. 

2." -- Carataí (masc., cast.. 4 anos, São Paulo, por Eboo 
e Radiosa). João M. Àmorirn. 57 quilos. 

3 °  - - Vaudevilie masc., cast.. 3 anos. de São Paulo, 
por Royal Forest e Vaniglia). Edson Arnorim. 55 
quilos. 

4° -- Jam Session )masc., toi'd., 3 anos, de São Paulo. 
por Kameran Khan e Aliança), Antonio Bolino, 55 
quilos. 

5° 	Laplace (mase., il., 3 anos, de São Paulo, por Adil 
e Duqueza), Aleksian Artin. 57 quilos. 

6. 0 	Aval )masc., cast., 4 anos, de São Paulo, por Solar 
Green e Façanha), Sebastião P. Dias, 57 quilos. 

7,0 	Rabi (mase., cast., 3 anos, do Paraná, por Silfo 
e Golden Plumage), Juan Marchant, 55 quilos. 

Tempo, 151" e 8/10 (areia macia). Pro-
prietário, Max Perlman. Criador, Haras Ipiran-
ga (Dr. Nilton Lodi). Treinador, Waldemar de 
Paula Mendes. 

O vencedor 

Interlagos é o único produto da égua nacio-
nal Cantarelle que, incorporada à criação em 
1960, produziu o ganhador do Prêmio "Almiran-
te Barroso", mas, daí para diante, não foi feliz: 
seu segundo produto, por Four Hilis, morreu; a 
seguir ficou vazia de Flamboyant de Fresnay e 
nos anos de 1963 e 1964 não foi padreada. O 
"pedigree" de Interlagos indica claramente seu 
característico de animal resistente, tanto pelo 
lado paterno (Manguari-King Sainion-Salmon 
Trout) quanto pelo materno (Cantarelie, da li-
nhagem Fairy King-Vatellor-Vatout). 

Interlagos correu vinte e quatro vêzes, ga-
nhando sete provas, duas das quais de animação 
(Prêmio Jockey Club do Rio Grande do Sul, 
em 2.000 metros, e o Prêmio Almirante Barro-
so), obtendo ainda oito colocações, não se colo-
cando nas seis oportunidades restantes. Prê-
mios: Cr$ 11.235.000, sendo Cr$ 7.700.000 de pri-
meiros lugares e Cr$ 3.535.000 de colocações. 

59 



Javon, com o jóquei «colored» 
Sebastião L. Silva, vence o Prê- 
mio Euséblo Queiroz Mattoso. 
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Prêmio 

Eusébio Queiroz Mattoso 

Embora três "forfaits" tivessem comprome-
tido o valor do campo do Prêmio Eusébio Quei-
roz Mattoso, ainda assim a' prova ofereceu lan-
ces emocionantes e teve um resultado técnico im-
pressionante, registrando-se a vitória do útil ca-
valo Javon. 

Partida normal. Tendo partido por dentro 
o veloz Save America, tomou imediatamente a 
dianteira, perseguido por Javon e Rasputin, com 
Espacial e Caito depois. No início da curva, Ja-
von forçou sôbre Save America e, na altura dos 
800 metros, o dominou. Uma vez na frente, Ja-
von, que foi eleito favorito, não mais se deixou 
dominar, a despeito de ser intensamente atacado 
por Espacial, durante tôda a reta. Rasputin foi 
o terceiro. 

Resumo técnico 

Prêmio Eusébio Queiroz Mattoso 	Para 
cavalos nacionais de 3 a 5 anos - 1.600 metros 
(areia) - Prêmios: Cr$ 2.400.000, sendo Cr$ 
1.500.000 ao primeiro colocado, Cr$ 450.000 ao 
segundo, Cr$ 300.000 ao terceiro e Cr$ 150.000 
ao quarto - Aos criadores, 10'. 

1.0 - Javon (mase.. cast., 4 anos, de São Paulo, por 
Clarão e Merit), Sebastião L. Silva, 60 quilos. 

2.° -- Espacial (masc., cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Fastener e Vitamina), Francisco Peres, 52 quilos. 

3,0 - Rasputin (rnasc., cast., 3 anos, do Paraná, por Red 
October e Hasiadê, Edgard Gonçalves, 58 quilos. 

4.° - Save America masc., cast.. 4 anos, de São Paulo 
por Fighting Chance e Lady America, Edson 
Amorim. 54 quilos. 

- Kaito )rnasc., cast., 4 anos, de São Paulo, POf 

Ravisseur e Bianca), João M. Amorim, 60 quilos. 

Não correram Bonnard, Rangpur e Mogloire. 
Tempo, 99" e 5/10 (areia úmida). Proprietá-
rio, Stud Bete. Criador, Haras Serra Verde (Sr. 
José Massoli). Treinador, Serafim S. Corrêa. 

O vencedor 

Javon é filho do "crack" nacional Clarão e 
da égua Merit, também nacional, cuja produção 
no haras, a partir de 1958, apenas com um hiato 
em 1962, ocasião em que ficou vazia, é a seguin-
te: Hopi (Orbaneja), Irichú (Clarão), Javon 
(Clarão), Lycus (Kameran Khan), Noceila (Ida-
ho) e Orgulhoso (Al Mabsoot). 

Javon correu vinte e oito vêzes, para vencer 
cinco páreos comuns e uma prova de animação, 
obtendo ainda onze colocações, com igual núme-
ro de descolocações. Prêmios: Cr$ 7.415.000, 
sendo Cr$ 4.875.000 de primeiros lugares e Cr$ 
2.540.000 de colocações. 
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BIG MOON (fêmea, 1959, por Barranca Yaco 
e Egéa, por Christma's Festival, cheia de Xavé-
co), ao Jockey Club de Montevidéo, por Cr$. 
1.700.000. 

DR., SR, FAUSTO SUCENA RASGA 

QUARREL (fêmea, 1951, por Heliaco e Gua-
ratiba, por Maranta), ao Haras Tibagi, por Cr$ 
1.000.000. 

Foram vendidos 18 animais por Cr$ ...... 
15.040.000, com a média de Cr$ 835.550.000. 

Terceira Noite (Repasse) 
DO SR. RAYMOND NAUFAL 

HIT PARADE (macho, 1959, por Flamboyan 
de Fresnay e Ia Chatelaine, por Jock), ao Sr. 
Antonio Demarchi Chula, por Cr$ 2.000.000. 

DO STUD JUB1ABt 

SEARA VERMELHA (fêmea, 1960, por Bie-
neran e Gostosa, por Strauss), ao Haras Bonan-
ça, por Cr$ 400.000. 

1)0 STUD R.G. 

ARAY (fêmea, 1959, por Fighting Chance e 
Salmuera, por Simpático), ao Jockey Club de 
São Paulo, por Cr$ 350.000. 

1)0 HARAS SÃO MARTIN 

MAVIOSA (fêmea, 1952, por Water Street 
e Jalousie, por Pons, coberta por Astrólogo), ao 
Haras Magyrus, por Cr$ 130.000. 

DO STUD CYLON 

IRA (fêmea, 1958, por Piraquê e Javotte, 
por Congratulations), ao Jockey Club de São 
Paulo, por Cr$ 350.000. 

DOS HARAS JAHÜ E RIO DAS PEDRAS 

ELIZETTE (fêmea, 1956, por El Aragonês e 
Chala, por Sea Bequest ou Enigma, coberta por 
Adil), ao Jockey Club de São Paulo, por Cr$. 
200.000. 

DO HARAS MORRO GRANDE 

BRIBEL (fêmea, 1956, por Bethel e Britô-
fia, coberta por Rob Roy), ao Jockey Club de 
São Paulo, por Cr 700.000. 

DO HARAS LA QUERENCIA 

JEQUITAIA (fêmea, 1949, por Water Street 
e Endiabrada, por Coty), ao Sr. Marcos Rodri-
gues Ferraz, por Cr$ 40.000. 

ALINE (fêmea, por Good Cheer e Pillita, 
por Strip the Willow), ao Sr. Marcos Rodrigues 
Ferraz, por Cr$ 60.000. 

1)0 SR. ALBERTO MARCHIONE 

XARMOSA (fêmea, 1959, por Morumbi e Xa-
reta, por The Derby Star, coberta por Kalaus), 
ao Stud Alvorada, por Cr$ 1.250.000. 
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HELIACA (fêmea, 1955, por Brumazon e 
Helena de Troia, por Solar Glen, coberta por Ka-
laus), ao Jockey Club de São Paulo, por Cr$. 
500.000. 

AÇUREMA (fêmea, 1960, por Peter's Choice 
e Florence, por Good Luck, servida por Kalaus), 
ao Stud Vila Real, por Cr$ 1.150.000. 

INESPERADA (fêmea, 1948, por Water 
Street e Locha, p01' Grass Idol, servida por John 
Araby), ao Haras Magyrus, por Cr$ 1.100.000. 

FARANDOLE (fêmea, 1951, por Erskine e 
Líbia, por Trinidad, servida por Major's Dilem-
ma), ao Stud Magyrus, por Cr$ 1.300.000. 

ONDA CURTA (fêmea, 1954, por Paradiso 
e Formosinha, por Shah Rookh ou Trunfo, ser-
vida por Maganah), ao Sr. Ary Feijó de Oliveira, 
por Cr$ 1.100.000. 

DO HARAS GUAREHY 

CINCHA (fêmea, 1960, por Luciclon e Kid 
Chocolate, cheia de Martini), ao Sr. Einsten Lar-
sen, por Cr$ 1.250.000. 

DOS HARAS SÃO JOSÉ E EXPEDICTUS 

OADIA (fêmea, 1949, por High Sheriff e 
Hardiana, por Formastérus, servida por Tirano), 
ao Sr. Ary Feijó de Oliveira, por Cr$ 800.000. 

PARAIBUNA (fêmea, 1950, por Heron e Ja-
nina, por Singapore, servida por Aragon), ao Si'. 
Antonio Demarchi Chula, por Cr$ 1.000.000. 

ROCHELIA (fêmea, 1952, por High Sheriff 
e Hardiana, por Formastérus, servida por Tira-
no), ao Sr. Almiro Coimbra, por Cr$ 1.000.000. 

BLOOM (fêmea, 1958, por Maki e Gri Gri, 
por Trinidad, servida por Acará), ao Haras Gal-
gos Brancos, por Cr$ 1.500.000. 

BOTUCATÚ (macho, 1958, por Blackamooi 
e Royalty, por Formastérus), ao Jockey Club de 
São Paulo, por Cr$ 250.000. 

DO SR. PAULO BARRETO DE BA PINTO 

BIG DANCE (fêmea, 1959, por Barranca 
Yaco e Eberty, por Iguassú, servida por Xavéco), 
ao Stud Branco e Preto, por Cr$ 1.90.000. 

DO SR. JOSÉ HENRIQUE E. DELAMAIN 

GIARA (fêmea, 1959, por Lupan e Cachopa, 
por Zurrun), ao Haras Pirajuí, por Cr$ 500.000. 

DO SR. GIL CELIDÓNIO GOMES DOS REIS 

CHINESINHA (fêmea, 1955, por Admiral' 
Yarn e Rojiza, por Haut Brion, coberta por Vi-
gor), ao Haras Quiupué, por Cr$ 600.000. 

DO 5K. PASCHOAL CONZO 

IRRIDENTA (fêmea, 1956, por Simplon Ex-
press e Tinita, por Consejal, servida por Vene-
ziano), ao Sr. Antonio Demarchi Chula, por Cr$ 
450.000. 

ESCÂMPOLA (fêmea, 1952, por Simplon Ex-
press e Entereza, por Loaningdale, servida por 
Veneziano), ao Sr. Eduardo Mário Bassi Nasci-
mento, por CrS 225.000. 

Prêmio 

Força Expedicionária Brasileira 
O Prêmio Fôrça Expedicionária Brasileira, 

homenagem às tropas brasileiras que na Itália 
lutaram pela Democracia, tem reunido tradicio-
nalmente excelentes éguas. Nesta temporada, 
embora menos seleto que em outras oportunida-
des, o campo da prova agradou, não lhe tendo 
faltado nem mesmo a presença de uma competi-
dora estrangeira e a vitória coube a um produto 
nacional. 

Partida rápida e boa, tendo tomado a dian-
teira a potranca Lembélia, seguida de Jundiá e 
Espineta, ficando em último Nimbuia. No final 
da reta oposta, Espineta forçou após passar por 
Jundiá, travando luta com Lembélia e assim en-
traram na reta final. Espineta acabou por do-
minar Lembélia, mas imediatamente atacada por 
Jundiá, a ela cedeu a primeira colocação. Tre-
zentos metros antes do disco, Nimbuia atropelou 
impetuosamente, passando por Cantalou e Espi-
neta que afrouxava, mas Jundiá logrou resistir, 
ainda que muito instigada por seu jóquei. 

Resumo técnico 

Prêmio Fôrça Expedicionária Brasileira - 
Para éguas de 3 e mais anos 	1.600 metros 
(areia) - 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 das nacionais, 10'4. 

1.0 -- Jundiá (fem., cast., 3 anos, de São Paulo. por 
Manguari e Gargalhada), José Alvc's, 55 quilos. 

2. ° 	Nimbuia (fem., ai., 3 anos, de São Paulo, por 
Go]den Boy e Êta Marden Alonso, 58 quilos. 

3,0 	Cantalou (fem., cast.. 5 anos, de São Paulo. por 
Fastener e Mahdi , Alhénzio Barroso, 58 quilos.  

40 	Espineta (fem., cast., 4 anos, da Argentina, por 

Secluctor e Epinette). Edson Amorim, 55 quilos. 

Ilena (fem., cast., 4 anos, de São Paulo, por Pew-
ter Plattei' e Dacelita, Selmar Lobo. 58 quilos. 

6.0 	Cânfora (fem., cast., 5 anos, São Paulo, por Saya- 
ni e Lovely Bubbles), Carlito Taborda, 58 quilos. 

70 - Lombélia (tem., cast., 3 anos, São Paulo, por 
Burphan e Emhélia, Joaquim G. Silva. 55 quilos. 

Não correram Lybarine, Coaramita e Aba-
dia II. Tempo, 99" e 2/10 (areia úmida). Pro-
prietário, Stud M.M.M. Criador, Haras Ipiran-
ga (Dr. Milton Lodi). Treinador, Joaquim Bue-
no Gonçalves. 

A vencedora 

Com Manguari, autêntico "crack" e repro- 
dutor eficiente, a égua Gargalhada, também pro- 
duto nacional, além de Jundiá, nascida em 1961, 
havia dado o cavalo Harakiri. Com Minotauro, 
a reprodutora dera Devoto (1955), seu primeiro 
filho; com Four Hills, dera a égua Exaltada, no 
ano seguinte; com Fai- 
ry King produziu Fun- 
ny King, 	em 1957; 	e  
e o m 	Flamboyant 	de 
Fresnay, 	d e i' a 	Golf JUNDIA 
(1958) e Kibala (1962) . 

tendo ficado vazia em 
J'

. 
 emI flIn() 	castanho 

1963. 	Como se vê, foi ° Paulo - 1961 

excelente 	a 	produção 
égua dessa egua paranaense. alnii Trout 

Jundiá, 	tendo 	corri- 	' 
Malva 

do nove vêzes, venceu 	z. 
três tres provas, sendo uma 
delas de animação, bem ( lebe 

como obteve quatro co- 
locacões, 	ficando 	duas Riistorn 

- 
vezes 	fora 	do 	marca- Mahiara.jí I'ashá 

iieri'oe 

dor. 	Prêmios: 	Cr$ .... 
4.620.000, 	sendo 	Cr 'oUar ('hico 

3.600.000 de primeiros (ire('ia 

: lugares 	e 	Cr . 
 ........ 
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1.020.000 de colocações.  

,kIlJ(hiã, apenas «alertada» pelo 
jóquei, (lolina Niiiihuia, obten-
do o mais belo êxito de sua 
campanha. 
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Na abertura do regulamento do leilão de re-
produtoras, realizado êste ano mais urna vez pelo 
Jockey Club de São Paulo, é a própria Comissãc 
de Fomento que justifica o empreendimento, afir-
mando que assim age "com o propósito de real-
çar o valor dos reprodutores e, também, o de fa-
cilitar o seu intercâmbio". 

Os leilões de animais reprodutores (éguas e 
cavalos) e de animais recém-saídos das pistas, 
destinados aos haras, são comuns nos principais 
centros tui'físticos mundiais. Aos mais renoma-
dos acorrem compradores dos mais diferentes 
países. No Brasil, a prática é relativamente no-
va. Os primeiros resultados colhidos não foram 
encorajadores, mas, tendo os mentores do Jockey 
Club persistido na idéia, seguros de que no fu-
turo tais vendas alcançariam os seus objetivos, 
insistiram em renovar os leilões, oferecendo in-
clusive um cômodo financiamento. Os resulta- 
dos melhoraram de ano para ano e, nesta tem-- 
porada, inclusive porque se registrou a presença 
de um comprador estrangeiro, já se pode ter a 
certeza de que o caminho certo havia sido en-
contrado e que doravante os leilões alcançarão 
pleno êxito, tanto mais que o mercado interno 
foi ampliado, numa conseqüência lógica de uma 
maior compreensão do real valor de tais vendas 
por parte dos criadores nacionais. 

O leilão de reprodutores dêste ano, realizado 
nos dias 4, 5 e 6 de maio, no Parque Fernando 
Costa, desta Capital, teve o seguinte resultado: 

Primeira Noite 
DO STUD PIRAT1NIN(A 

FABITO (macho, 1960, por Coaraze e Ponta 
Porá, por Maranta), ao Dr. Almiro Coimbra, por 
Cr 700.000. 

DO HARAS MAR1N6. 

ORQUIDÁCEA (fêmea, 1947, por Moonlight 
e Ouroflexa, por Narcisin, coberta por Ortile), 
ao Stud Branco e Prêto, por Cr$ 900.000. 

DO HARAS CALUNGA 

JAÇA (fêmea, 1955, por Burpham e Krass, 
por Congratulations, coberta por Morumbi), ao 
Si'. Waldyr Leite Paiva, por Cr$ 550.000. 

DA AGRÍCOLA E PASTORIL FAZENDA «GUAYÇARA» 
LTDA. 

FAVOSA (fêmea, 1956, por Pharel e Red 
Gold, por Hunter's Moon, coberta por Hit Para- 

Leilão de reprodutores da` 

a medida do progresso 

de) , ao Si. Hora(-i0 \/ asconeelios Macedo, pol 
Cr$ 500.000. 

1)0 HARAS GUAREHY 

JEVITA (fêmea, 1954, por El Faio e Helvi-
ta, por Sargento, cheia de Martini), ao Haras 
Santa Rosa, por Cr 500.000. 

DOS HARAS JAHIT E RIO DAS PEDRAS 

a 	•. ITAPItNA (fêmea, 1959, por Adil e Cai'rne- 
lita, por Fuli Sail, coberta por Gabari), ao Stud 
Vila Real, por Cr$ 2.500.000. 

PEDIDA (fêmea, 1953, por FulI Sail e Pune- 

4.001 
tual Miss, por Early School, coberta por Adil), 
ao Si. Waidyr Leite Paiva, por Cr$ 1.000.000. 

DO HARAS LA QUERENCIA 

VILANIA (fêmea, 1954, por Swallow Tail e 
Fidúcia, por Mazarino, coberta por iVianitou), ao 
Si'. José Pires Alves, por Cr$ 500.000. 

LÍBIA (fêmea, 1946, por Trinidad e Quara- 
him, 	por 	Taciturno), 	ao 	Sr. 	Sebastião 	Xavier, 
por Cr$ 20.000. 

MANITOU II (macho, 1946, por Méridien e 
Mandarine IX, por Binic), ao Sr. Antonio Carlos 

,,lpiIr4 Salgado Veiga, por Cr$ 50.000. 

TIRSO (macho, 1956, por Pharos e Zuleika, 
por Djebel), ao Haras Vale Florido, por Cr$. . . 

500.000. 

XAREL (macho, 1959, por Pharos e Rou- 
lette, por Nasrullah), ao Si'. Antonio Carlos Sal- 
gado, por Cr$ 50.000. 

DO HARAS SÃO JOSÉ E EXPEI)ICTITS 

VOLÚSIA (fêmea, 1956, por Heron e Chéca, 
por Thermogéne, coberta por Fort Napoleon), à 
Agrícola e Pastoril Fazenda 	"Guayçara" 	Ltda., 
por Cr$ 3.000.000. 

BOITUVA (fêmea, 1958, por Fori Napoleon 
e Oadia, por High Sheriff, coberta por Tirano), 
ao Jockey Club de Montevidéo, por Cr$ 1.700.000. 

PAVANA (fêmea, 1950, por Formastérus e 
Riri, por Thermogene), ao Haras Vale Florido, 
por Cr$ 2.000.000. 

ALCAIDE (macho, 1957, por Dragon Blanc 
e Opereta, por Maranta), ao Sr. Eystein Larsen, 
por Cr$ 200.000. 

BYZANCIO (macho, 1951, por Fort Napo- 
leon e Fontaine, 	por Formastérus), ao Jocke 
Club de São Paulo, por Cr$ 1.000.000. 

Foram vendidos 117 animais por Cr$ 
15.670.000, com a média de CrS 921,800. 

Segunda Noite 
1)1) HARAS PORTA D) CÉU 

LATONA (fêmea, 1948, por Wood Note e 
Stingo, coberta por Jambolaio), ao Jockey Club 
de Montevidéo, por Cr$ 600.000. 

1)0 SR. J0R( E DA CUNHA BLJEN() 

RAFF (fêmea, 1952, por High Sheriff e Da-
naé, por Formastérus, coberta por Royal Chief), 
ao Sr. Ary Feijó de Oliveira, por C$ 400.000. 

1)0 SR. HENRIQUE E. DELAMAIN 

FARDA (fêmea, 1959, por Manguai'i e Kle-
sei, por Lunar), ao Stud Vila Real, por Cr$. 
670.000. 

DO fIARAS 28 DE OUTUBRO 

BOLDLY (fêmea, 1960, por Bold Street e 
Sorose, por Rosemary Row, coberta por Kraus), 
ao Haras Nossa Senhora da Conceição, por Cr$ 
260.000. 

BOLDNESS (fêmea, 1960, por Bold Street 
e Beautyful, por Strong i'th'Arm), ao Haras N. 
N. da Conceição, por Cr$ 250.000. 

DO STUI) MENDOZA 

JACY PORÃ (fêmea, 1959, por Emperor e 
Jungle Beil, por Savernake), ao Si'. Ary Feijó 
de Oliveira, por Cr$ 800.000. 

SAMARCAND (macho, 1959, por Nordic e 
Noetambule, por Sandjar), ao Si'. Mário Ferreira 
de Camargo, por Cr$ 200.000. 

DO SR. BENEDITO RABELLO CINTRA 

ELIRIA (fêmea, 1959, por Old Giory e Ba-
zuka, por Caboclo, coberta por Xilon), ao Si'. 
Hubert Piette, por Cr$ 210.000. 

DO HARAS (ONZO 

LYNCE (fêmea, 1958, por Simplon Express 
e Suit, por Sandwich, coberta por Veneziano), ao 
Si'. Ary Feijó de Oliveira, por Cr$ 500.000. 

JIMARA (fêmea, 1957, por Firval e Dona 
Mara, por Baroda Squadron, coberta por Vene-
ziano), ao Si'. Einsten Larsen, por Cr$ 300.000. 

IMPËRIA (fêmea, 1956, por Firval ou Ba-
roda Squadron e Anasa, por Pizarro), ao Stud 
Themis, por Cr$ 1.000.000. 

ILE ROUGE (fêmea, 1956, por Simplon Ex-
press e Ile Neuve, por Savei'nake, servida por 
Veneziano), ao Sr. Antonio Demarchi Chula, por 
Cr$ 800.000. 

BRASA (fêmea, 1953, por Manello e La 
Pomme, por Cameronian, coberta por Veneziano), 
ao Sr. Aiistides Gaili, por Cr$ 1.650.000. 

1)0 5K. RAUL EDUARDO DA CUNHA BUENO 

ISABELLE (fêmea, 1956, por Savernake e 
Itaúna, por Seventh Wonder, coberta por Mino-
tauro), ao Si'. Dirceu Simões de Medeiros, por 
Cr$ 400.000. 

1)0 5H. PAULO BARRETO DE SA PINTO 

KARANAYÃ (fêmea, 1954, por Djemlah e 
Fatma, por Congratulations, cheia de Aram) , ao 
Jockey Club de Montevidéo, por Cr$ 1.800.000. 

MELODIE (fêmea, 1958, p01' Paradiso e Ma-
viosa, por Watei' Street, cheia de Jovial Juror), 
ao Jockey Club de Montevidéo, por Cr$ ...... 
2.500.000. 

Cena típica dos leilões: atite 
os olhares curiosos tios 1)itSeii-
ts o animal é apresentado. 

62 



DO HARAS SANTA ADLIÂ 

AMBA (fêmea, 1957, por Vagabond II e Tra-
viata, por Legend of France, servida por Luci-
don), ao Sr. Marcos Rodrigues Ferraz, por Cr$ 
420.000. 

DO SR, ROLLAND PAOLI DA COSTA 

NININHA (fêmea, 1959, por Ogun e Deita, 
por Madariaga), ao Sr. Deraldo Cordeiro de Me-
nezes, por Cr 600.000. 

Foram vendidos 28 animais por Cr$ ...... 
21.175.000, com a média de Cr$ 756.200. 

Vendas diretas 
O Jockey Club de São Paulo, tal como vem 

fazendo nos últimos anos, concedeu financiamen-
to também para as vendas efetuadas antecipadas 
e diretamente, isto é, sem que os animais fôssem 
levados a leilão. A relação de tais vendas é a 
que se segue: 

DO SR. RAUL VEIGA DE BARROS 

MERCË (fêmea, 1958, por Guayaquil e Eli-
ma, por Ficpter, servida por Morumbi), ao Ha-
ras América, por Cr$ 800.000. 

DA PECUÁRIA ANHUMAS LTDA. 

RADAK (fêmea, 1951, por Hunter's Moon e 
Radiant Princess, por Hyperion), ao Jockey Club 
de Montevidéo, por Cr$ 2.000.000. 

RADIOSA (fêmea, 1954, por Hamdam e 
Palmron, por Stayer), ao Sr. Antonio Luiz Fer -
raz, por Cr$ 2.000.000. 

IRBOSA (fêmea, 1959, por Pharel e Garbo-
sa Bruleur, por Tintoretto), ao Jockey Club de 
Montevidéo, por Cr$ 2.000.000. 

PHAREL (macho, 1950, por Djebel e Pha-
relie, por Pharis), ao Haras Patente, por Cr$ 
2.000.000. 

FRIVOLEZA (fêmea, 1958, por Pharal e In-
dia, por Formastérus), à Agrícola e Pastorial Fa-
zenda "Guayçara" Ltda., por Cr$ 2.100.000. 

DO HARAS PORTA DO CU 

JAMBOLAIO (macho, 1953, por Esquimalt 
e Galga, por Seventh Wonder), ao Sr. João Cha-
ves Barceilos, por Cr$ 1.500.000. 

DO SR. BENEDITO RABELLO CINTRA 

XILON (macho, 1956, por Master Robin e 
Fioriana, por Tropero), ao Sr. Ary Feijó de Oli-
veira, por Cr$ 200.000. 

DO RARAS PAINEIRAS H.P. 

BOLACHA (fêmea, 1949, por Peral e Spe-
ridge, por Spearwort, cheia de Golden Boy), ao 
Haras São Luiz, por Cr$ 500.000. 

DO HARAS PATENTE 

JULAPA (fêmea, 1957, por Good Luck e Al-
bamar, por Feiicitations, cheia de Peter's Choice), 
ao Haras Morro Grande, por Cr$ 1.700.000. 

NYRDHAL (macho, 1957, por Orbaneja e 
Henriette, por Big Red), ao Sr. Darcy Menarin, 
por Cr$ 1.500.000. 

1)0 SR. ORESTES DE ,4RRIJDA ALMEIDA 

FARISA (fêmea, 1956, por Pharas e Bath 
Beije, por Badruddin), ao Haras Louveira, por 
Cr$ 2.000.000. 

HERVITA (fêmea, 1960, por Idaho e Alba 
RG3ea, por Good Cheer, servida por Brave Buck), 
ao Sr. Wilson Garcez, por Cr$ 1.450.000. 

IRISH LOVE (fêmea, 1960, por Kameran 
Khan e Cassia, por Caracalia), aos Haras Jahú 
e Rio das Pedras, por Cr$ 2.000.000. 

CASSATA (fêmea, 1954, por Minotauro e 
Sans Route, por Perceus), ao Sr. José dos Reis 
Boto, por Cr$ 1.600.000. 

QUADRA (fêmea, 1956, por Paradiso e Des-
denhada, por Loaning Daie), aos Haras Jahú e 
Rio das Pedras, por Cr$ 2.000.000. 

ANADIA (fêmea, 1957, por Swailow Tail e 
Reserva, por King Salmon), aos Haras Jahú e 
Rio das Pedras, por Cr$ 2.000.000. 

AVIZ (fêmea, 1957, por Blackamoor e On-
dine, por Formastérus), ao Haras Santa Adélia, 
por Cr$ 1.800.000. 

RAINHA DO GUAIBA (fêmea, 1956, por 
Buscado e Ex, por Cumelen), ao Sr. José dos 
Reis Boto, por Cr$ 1.500.000. 

GIDA (fêmea, 1959, por Idaho e Cidinha, 
por Gentlemen TI, coberta por Brave Buck), ao 
Sr. Douvidor Cunha, por Cr$ 2.000.000. 

PISCA-PISCA (fêmea, 1957, por Pewter 
Piatter e Nuporanga, por Punch), ao Haras Lou-
veira, por Cr$ 2.000.000. 

GAY LOVE (fêmea, 1956, por Mie] Rosa e 
Kzarina, por British Empire, servida por Idaho), 
ao Haras Santa Adélia, por Cr$ 2.000.000. 

IRACEMA (fêmea, por Flamboyan de Fres-
nay e Quicê, por King Salmon), ao Ilaras Jahú 
e Rio das Pedras, por Cr$ 2.000.000. 

GUALISCHA (fêmea, 1954, por Guaycuru 
e Forget, por Meadow), ao Haras Santa, por Cr$ 
1.500.000. 

FLICKA (fêmea, 1957, por Flamboyan de 
Fresnay e Pan America, por King Salmon), aos 
Haras Jahú e Rio das Pedras, por Cr$ 2.000.000. 

XARETA (fêmea, 1951, por The Derby Star 
e Fanfarra, por Seventh Wonder, cheia de Idaho), 
ao Sr. Douvidor Cunha, por Cr$ 2.000.000. 

GATUCHA (fêmea, 1958, por Coaraze e 
Strenua, por Stefan), ao Sr. José dos Reis Boto, 
por Cr$ 2.000.000. 

DO HARAS SANTA THEREZINHA 

ARRUDINHA (fêmea, 1955, por Christma's 
Festival e Egipan, por Shah Rookh, servida por 
Melody Fair), ao Jockey Club de Montevidéo, 
por Cr$ 2.000.000. 

DO SR. WALDEMAR LOPES CORVELLO 

ELPY (fêmea, 1957, por Quiproquó e Kelpy, 
por Lunar), à Agrícola Pastoril Fazenda "Guay-
çara" Ltda., por Cr$ 1.500.000. 

DO HARAS BOCAINA 

UTINGA (fêmea, 1953, por Legend of Fran-
ce e BeIle Amour, por Beliacose, servida por Nor -
dic), ao Haras Santo André, por Cr$ 1.800.000. 
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IREBANA (fêmea, 1954, por Pewter Platter 
e Contessina, p01 Shah Rookh, servida por Ubi), 
ao Haras Pirajuí, por Cr$ 750.000. 

KARICIA (fêmea, 1956, por Bieneran e DarI-
ing, por Fuli Sail, servida por Empyreu), ao Ha-
ras Pirajui, por Cr$ 1.600.000. 

DO HARAS PIRAJUI 

IBAUBI (fêmea, 1959, por Mil e Castidad. 
por Fox Cub, servida por Gabari), ao Haras 28 
de Outubro por Cr$ 3.500.000. 

NAIROSA BRULEUR (fêmea, 1950, por 
Wood Note e Garbosa Bruleur, por Tintoretto, 
servida por Gabari), ao Sr. Tito Meiio Zarvos. 
por 1.500.000. 

1)0 STUI) L.M. 

NIRUSKA (fêmea, 1959, por Bieneran e Fri-
volity, por Wood Cut, servida por Empyreu), ao 
Haras Regente, por Cr$ 1.750.000. 

OKRA (fêmea, 1949, por Maranta e Vindic-
ta, por Sin Rurnbo, servida por Jocelyn), ao Ha-
ias Regente, por Cr$ 1.120.000. 

LUDMILLA (fêmea, 1952, por Antonym 
Carena, por Electron, coberta por Jocelyn), ao 
Haras Regente, por Cr$ 1.750.000. 

DO HARAS EDUARDO GUILHERME 

IVISA (fêmea, 1960, por Corregidor e Ca-
pitu, por Galeote), ao Haras Louveira, por Cr$ 
1.400.000. 

DO HARAS GUANABARA 

GENE (fêmea, 1953, por Souverain e Belie 
Corisandre, por Bienheim, servida por Cobalt), 
ao Sr. Tito de Mello Zarvos, por Cr$ 1.500.000. 

SNOWFOX (fêmea, 1956, por Radar e Sno-
bless, por Rustom Pashá, cheia de Cadir), ao Sr. 
Tito Mello Zarvos, por Cr$ 2.500.000. 

ALAMANDRA (fêmea, 1951, por Djebel e 
Alborada, por Thor, cheia de Cobalt), à Pecuá-
ria Anhumas Ltda., por Cr$ 1.700.000. 

DO HARAS SÃO JOSÉ E EXPEDICTUS 

VALMY (macho, 1956, por Blackamoor e 
Okayama, por Maranta), ao Dr. Almiro Coim-
bra, por Cr$ 2.000.000. 

DO SR. ALBERTO TISSEO 

AGAVE (fêmea, 1957, por Swallow Tail e 
Fiducia, por Mazarino), ao Haras Santa Terezi-
nha, por Cr$ 1.800.000. 

DO SR. FAUZI ABI)ALLA AVUB 

ILEUZA (fêmea, 1959, por Martini e Olelza, 
por Seventh Wonder, servida por Fairplay), ao 
Haras Santo André, por Cr$ 750.000. 

DO SR. HORACIO VASCONCELLOS MACEDO 

DRAI DIC BABY (fêmea, 1961, por Nilgiris 
ou Nordic e Draisine, por Téléférique), ao Haras 
Pirajui, por Cr$ 1.850.000. 

DO STUD MEXICANO 

GENNIFER'S CHOICE (fêmea, 1959, por 
Peter's Choice e Biribara, por Sun Ray), ao Ha-
ras Santo André, por Cr$ 800.000. 

DOS HARAS JAHt E RIO DAS PEDRAS 

FASTNESS (fêmea, 1948, por Fastnet e Ha-
jiri, por Papyrus), ao Sr. Tito Meio Zarvos, por 
Cr$ 1.500.000. 

OR1FIAMMA (fêmea, 1960, por Coaraze e 
Montjoy Lodge, por Brunel), ao Haras Porta do 
Céu, por Cr$ 500.000. 

DO SR. PAULO PIZA DE LARA 

CALEIA (fêmea, 1960, por Chivalry II e 
At Five, por Arkina II), ao Haras 28 de Outu-
bro, por Cr$ 1.800.000. 

LAUDA (fêmea, 1959, por Mon Chéri e Gar-
rafa, por Guarás), ao Haras 28 de Outubro, por 
Cr$ 1.800.000. 

DO HARAS MARA 

XALE (fêmea, 1955, por Prósper e Fidúcia, 
por Mazarino, servida por Tapis e com produto 
ao pé do mesmo reprodutor), ao Sr. Waldir Leite 
Paiva, por Cr$ 1.650.000. 

DO 5H. OSW'ALDO LARA VIDIGAL 

MINY (fêmea, 1958, por Bieneran e Hinny, 
por Tintoretto), ao Sr. Joaquim Lara Pereira 
Pinto, por Cr$ 1.800.000. 

DONZELA KHAN (fêmea, 1958, por Ka-
meran Khan e Sunburnt, por Ruston Pashá), ao 
Sr. Newton A. Cavalcante, por Cr$ 1.800.000. 

TERC1NA (fêmea, 1960, por Normanton e 
Khania, por Romney), ao Sr. David Khon, por 
Cr$ 1.800.000. 

ROSIRIS (fêmea, 1959, por Rosebery e Pc-
riza), ao Sr. Joaquim Lara Pereira Pinto, po 
Cr$ 1.800.000. 

SHELL (fêmea, 1956, por Inshalla e Caçam-
ba, por Selim Hassan), ao Sr. Wilson Spencer 
Domit, por Cr$ 1.800.000. 

DO STUD MONTE D'ESTE 

DRAGONA (fêmea, 1955, por Flamboyan 
de Fresnay e Cubanita, por Populin), ao Haras 
Patente, por Cr$ 1.300.000. 

DO SR. JOSÉ E. QUEIROZ FERREIRA 

URONDA (fêmea, 1959, por Flamboyan de 
Fresnay e Ronda, por Bala Hissar), à Agrícola 
Pastoril Fazenda "Guayçara" Ltda., por Cr$....  
1.600.000. 

Foram vendidos 59 animais por Cr$ ..... 
98.570.000, com a média de Cr$ 1.670.000. 

Totais gerais: - Nas três noites de leilão 
foram vendidos 63 animais por Cr$ 51.885.000, 
com a média de Cr$ 823.500. Juntando-se à ci-
tada soma os Cr$ 98.570.000, referentes às ven-
das antecipadas, chega-se à conclusão de que o 
movimento financeiro das vendas alcançou Cr$ 
150.455.000. Tendo sido negociados 122 animais, 
a média geral é de Cr$ 1.233.100. 
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Jour et Nuit III 

Apreciável reforço para 

os criadores nacionais 
A criação nacional, agora mais do que nun-

ca sedenta de sangue nôvo, ganhou um apreciá-
vel refôrço com a compra do cavalo irlandês Jour 
et Nuit III, feita pelo Jockey Club de São Paulo 
no segundo trimestre dêste ano. 

A iniciativa, conseqüência lógica da política 
adotada pela Comissão de Fomento, que se encar -
rega de superintender o Pôsto Agropecuário de 
Campinas, é mais um élo na cadeia das valiosas 
importações feitas nos últimos tempos que inclui-
i-am um filho de Ribot (Corpora), uni de Vieux 
Manoii- (Tang) e um terceiro de King of the 
Tudoi-s (King's Favourite). Estas compras são 
exigências do alto nível alcançado pela obra do 
Jockey Club, iniciada com a importação do ex- 

traordinário Coii'aze e depois magnificentemente 
desenvolvida. 

Jour et Nuit III preenche tudo aquilo que, 
em relação ao atual estágio da criação brasileira, 
a moderna técnica de criai- exige. Ti-ata-se de 
um animal que em si reune os requisitos essen-
ciais para que um cavalo alcance êxito como re-
produtor: físico harmonioso, esplêndida campa-
nha e valiosa origem. E é justamente com re-
ferência à filiação que o produto da credenciada 
criação de S.A. Aga Khan é tanto mdis precioso 
para os haras do Pais, já que Jour et Nuit III 
representa a possibilidade de que sejam feitos 
inúmeros cruzamentos oportunos e promissores, 
pois o nôvo reprodutor do Jockey Club significa 
sangue nôvo. 

ii 

4,  

O strangt-iro Jour et Ntit Iii alia à sua grande origem e 
magnífica campanha, também esplêndidas condições físicas. 



- 

Campanha 

Jour et Nuit III, que é um cavalo nõvo, 
correu em 1963 e 1964. Estreou em Deauville, 
no "Prix Yacowlet", entrando no quarto lugar, 
tendo vencido Homely; em sua segunda apresen-
tação, no "Prix La Rochette", voltou a entrar 
em quarto lugar e a vitória coube a Takawalk. 
Sua primeira vitória foi obtida nos 1.300 metros 
do "Prix de Saint Patrick", disputado em Long-
champ; nesta oportunidade, derrotou cinco com-
petidores, entre êles Transpose, livrando três cor-
pos. Na sua quarta atuação em 1963, Jour et 
Nuit III obteve o segundo lugar atrás de Red 
Vagabond, um dos melhores elementos de sua 
geração. Isto aconteceu no "Prix Aethelstan" 
(1.200 metros). Não obteve colocação no "Prix 
Thomas Bryon" e no "Prix du Manoir". 

No ano passado, Jour et Nuit III, em oito 
apresentações, ganhou cinco vêzes e obteve um  

terceiro lugar, êste na "Poule d'Essai des Pou-
lains", vencida por Neptunus, então o líder da 
geração, entrando Nemours em segundo, a meio 
corpo de Jour et Nuit III e a um corpo e meio 
do ganhador. Os malogros do filho de Taboun 
foram no "L'Arc de Triomphe" e no "Champion 
Stakes", de Newmarket. 

As cinco vitórias de Jour et Nuit III foram 
as seguintes: "Prix Badajos" (Saint Cloud), cor-
rido em 1.500 metros, ocasião em que derrotou 
por dois corpos Amythomane, chegando depois 
seis parelheiros mais; o 'Prix de Guiche" (Long-
champ), disputado em 1.950 metros, e no qual 
Jour et Nuit III bateu seis competidores, livran-
do meio corpo sôbre Coran, enquanto Red Vaga-
bond e Timmy Lad entravam a seguir; o "Prix 
Jean Prat" (Longchamp), disputado em 1.850 me-
tros, e no qual o neto de Tabriz derrotou o ex-
celente Sigebert, além de Soleil d'Or, Red Vaga-
bond e mais quatro animais, em um final dos 

No «Prix de Guiehe», ,Jour et Nuit III, com Vves Saint- 
Martin, derrota Corah com firmeza; o terceiro é Taraval. 
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mais movimentados, pois os quatro primeiros co-
locados chegaram escassamente parados; o "Prix 
d'Ispahan" (Longchamp), corrido em 1.850 me-
tros, ocasião em que Jour et Nuit III bateu dez 
competidores, livrando meio corpo sôbi'e o mesmo 
Sigebert, terminando depois Tir'y Lad, que ha-
veria de cumprir uma excelente campanha, e Os-
tap; finalmente o "Prix Eugerie Adam" (Saint 
Cloud), em 2.000 metros, no qual Jour et Nuit III 
voltou a ter em Sigebert o seu maior adversário, 
pois não livrou mais que cabeça de vantagem, 
tendo Sillage e Soleil d'Or terminado depois. 

Assim, a campanha de Jour et Nuit III pode 
ser resumida em catorze apresertições, das quais 
resultaram seis primeiros lugares, um segundo, 
dois terceiros e um quarto. Seus prêmios de 
primeiros lugares somam 532 rnL francos novos 
(Cr$ 202.000.000 aproximadam(-nte). É de se 
notar que Jour et Nuit III sômente quando as 
distâncias foram sensivelmente aumentadas pas-
sou a correr com eficiência. 

Os números estatísticos referentes aos prin-
cipais animais ganhadores nas pistas francesas 
em 1964, colocam Jour et Nuit III em honrosa 
posição, como se pode verificar a seguir. 

Estatística 

Francos 

1.0 Le Fahuleux, 3 anos, por Wild Risk 	. . 1.332.276 

2.° Prince Royal II, 3 anos, 	por Ribot 1.094.126 

30  Baldric II, 3 anos, por Round Table 	. 1.031.176 

4,0  Relko. 	4 	anos, 	por 	Tanerko 	......... 918.142 

Belie Sicambre, 3 anos, 	por Sicambre 805.227 

6.0 White Label, 3 anos, por Tanerko 699.648 

7.° - Gray Dawn, 2 anos, por Herhagcr 699.048 

8. °  - Jour et Nuit III, 3 anos, 	por Taboun 560.717 

9,0  Nasram, 	4 	anos, 	por 	Nasrullah 	...... . 545.830 

10.° 	-- Barbieri, 	3 anos, 	por La 	Varende 	.... 503.736 

11.0 Astaria, 3 anos, por La Varonde 	...... 479.530 

12.° - Timmy Lad, 3 anos, por Tim Tam 	... 471.012 
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Origem 

Jour et Nuit III pertence à primeira produção 
de Taboun (Tabriz e Queen of Basrah, por Fair 
Trial e Queen of Baghdad, por Bahram), vence-
dor do "Prix Robert Papin" e dos "Dois Mil Gui-
néus", infelizmente morto na sua terceira estação 
de coberturas. 

A mãe de Jour et Nuit III, Shut Up, é uma 
égua americana que, defendendo as côres do prin-
cipe Aly Khan, ganhou três provas de importân-
cia: "Prix de Ia Porte Mailiot", "Prix Yacowlef" 
e "Prix des Chenes", bem como foi a terceira co-
locada no "Hous Memorial Stakes'. Anterior-
mente havia dado o cavalo Brinkman, por Pales-
tine, ganhador de três corridas, aos dois e três 
anos, em distância de 1.400 e 1.500 metros. 

Em seguimento às informações sôbre a ori-
gem de Jour et Nuit III podemos dizer que: 

Shut Out: avô materno, venceu o America 
"Kentucky Derby", "Arlington Classic", "Blue 
Grass Stakes", "Travers Stakets", etc., com pré- 

Uma (Ias vitórias brilhantes de ,Jour et Nuit III o de 
dentro) foi o «Prix (l'Ispahan», conquistado sôhre Sigebert. 

mios no total de $ 317.07. Pai de One Hittei 
($ 306.575), Social Out Cast ($ 668.300), Hall 
of Fame ($ 234.430), Closed Door (5 135.415) 
etc. 

Tien Lan, não correu. Mãe de Double Bran-
dy, ganhador clássico de 12 corridas, entre elas a 
"Primlico Cup", "Grayson Stakes", "Brandyvi-
ne", "Omnibus Southern", "Maryland Handicap', 
etc., com prêmios no total de 131.675 dólares. Tas 
Toi, ganhadora do "Prix de Ia Cascade", "Prix 
Dagor", etc. Shut Up, acima referida. 

Betsy Ross, mãe de Banner Waves, ganhador 
em Saratoga de corrida sôbre obstáculos. Wave 
Ou, vencedor do "Lady Owner Handicap", segun-
do na "Eastern Shore Handicap", "Spalding 
Lowe", "Jenkins Handicap", etc. e garanhão. 
First Flag, ganhadora nos Estados Unidos. Bright 
Banner, ganhador nos Estados Unidos. Hight 

Betsy, ganhadora nos Estados Unidos. Praetor, 
ganhador. 

Escuma - 2 colocações. Mãe de: Bateau, 
ganhador de 11 corridas, prêmios de $ 120.760 
C.C.A., a saber: "Oaks", "Gazelle", "Selma", 
"Fashion Stakes", "Suburban Whitney", "Sou-
lhern Maryland", Handicaps. Jean Bart, ganha-
dor do "Huron Handicap", terceiro no "Preak 
ness Staks" e garanhão. Esquadron, ganhador. 
Batalet, ganhadora e mãe de ganhadores. 

My Flag, mãe de 9 ganhadores, entre êles 
Great Union, vencedor do "Merchants and Citi-
zens Handicaps" e pai de ganhadores. High Fi-
nance, vencedora de 31 corridas. Gradation, mãe 
de 4 ganhadores, entre êles: Yell Mantown, ga-
nhador do "Midvest Handicap" (duas vezes). 
Chicago, Handicap. 

Sister Union, mãe de Williamette, ganhador 
do "Coaching Club American Oaks". Owner's 
Abroad, ganhadora e mãe de ganhadores, inclu-
sive Sir Robby, ganhador de mais de 100.000 dó-
lares, inclusive o "Withers Stakes". 

Esquadrille, ganhadora e mãe de: Escalade, 
ganhadora e mãe dos ganhadores: Manassa Mau-
ler, 13 vitórias e 5 323.996, inclusive o "Wood 
Memorial Stakes". Escadru, vencedor clássico de 
6 corridas e $ 74.400 e pai de ganhadores clássi-
cos. Escador, ganhador de 9 corridas, inclusive 
clássicos, e $ 27.810. Turfpick, 24 vitórias e 
$ 61.745. Chamade, 4 vitórias e mãe de 4 ganha-
dores, inclusive: Challtack, 18 vitórias. Declared, 
12 vitórias e $ 31.020. Ciant KilIer, ganhador de 
9 corridas, sendo algumas clássicas. Whezz In, 
13 vitórias e $ 39.087. 

Lisette IX, mãe de Listen In, ganhadora, na 
França, aos 2 e 3 anos, e mãe de Confidence, 
ganhadora de 7 corridas, inclusive a "Poule des 
Foals", "Prix Major Fridolin", "Prix de Pomo-
ne", "Grand Prix de Deauville", e mãe de Never 
Again, ganhadora, na França, aos 2 anos, e mão 
de Oil Capitol, 19 vitórias e £ 580.756. Shuffle, 
ganhador clássico de 12 corridas, inclusive o 
"Walter Connelly Handicap". Monkley Wrench, 
13 vitórias clássicas e £ 56.350. Cigar Maid, 
"Fashion and Natural Stallion Stakes", e mãe 
de General Arthur, 13 vitórias clássicas e ........... 
£ 139.097. Pocket Edition, mãe de 6 ganhadores, 
inclusive: Gold Capitol, 9 vitórias clássicas e 
£ 164.870. Jean's Joe, 4 vitórias clássicas e ...... 
£ 91.483. Double Speed, 4 vitórias clássicas e 
£ 42.450. Hieroglyph, ganhador do Coventry 
Stakes", "Richmond Stakes", e 2 no "Middle 
Park Stakes". Destiny, mãe de ganhadores nos 
Estados Unidos e Canadá, e mãe ed Summer Hill, 
ganhadora clássica no Canadá e mãe de: Solitude, 
7 vitórias, inclusive a "French 1000 Guineas", 
"Prix St. Alady", "Prix Moi'ny", "Prix Rêves 
d'O r". 

Static, não correu. Ë mãe de: Galene, 12 vi-
tórias, inclusive o "Prix du Conseil Municipal. 
J'Ecoute, 2 vitórias. Statira, 2 vitórias, inclusive 
o "Prix Durbal", e mãe de 9 ganhadores, inclusi-
ve: Tyrone, "Grand Criterium", "French 2000 
Guineas" e pai de ganhadores clássicos. Soleil 
Royal, 6 vitórias, incluindo o "Criterium de Mal-
sons Laffitte". Mondragon, vencedor do "Prix de 
St. Roman". Tosco, 5 vitórias, inclusive o "Prix 
de Fontainebleau", 2. no "Grand Criterium", e 
pai de ganhadores clássicos. 



I• 	
Foi no Rio, em 1871. Zéfiro ganhou o Prémio Ministério da Agricultura, para 
causar tremenda celeuma. Tudo porque éle fõra inscrito como brasileiro (por 

j
adoção) e era argentino de nascimento, enquanto não se descobria que Zéfiro 
não era nem uma uma coisa ,nem outra, mas inglés legitimo. .0 seu proprietário 
ficou aborrecidíssimo com o acontecido, recolhendo-se à sua fazenda, com 
isto dando inicio à criação nacional--  que mais tarde se afirmaria em Prima- 
vera (neta de Zéfiro), primeira ganhadora brasileira. O fato vem a propósito 
dos inúmeros imprevistos que podem ocorrer no turfe - para os quais O ES- 
TADO DE S. PAULO dedica amplo espaço, contando, minuciosamente, tudo 
o que se .passa nesse espõrte. Na sua maneira séria e objetiva de bem lpfor- 
mar, o ESTADO registra, diàrlamente, os grandes e pequenos acontecimentos 
de todos os setores. Porque 6 ESTADO é um dos melhores jornais do mundo. ESTADO DE   S. PAULO,  
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