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	 Relevante 
ANTERO DE CASTRO 

Dois acontecimentos de relevante importância valorizam 
de forma marcante o terceiro trimestre de cada ano no turf 
de Cidade Jardim: a disputa do Grande Prêmio Ipiranga e 
• realização dos leilões dos produtos nacionais de dois anos. 

O "Ipiranga" é, pràticamente, o ponto de partida para 
NA CAPA 

• campanha de real "responsabilidade" dos produtos de cada 
Nasceram 	nesta 	temporada, 	no geração. 	A 	clássica 	milha, 	desde 	alguns 	anos 	plenamente 
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ntegrada 	na execução do 	esporte 	hípico 	brasileiro, 	já 	que 
Club 	de 	São 	Paulo, 	o 	primeiro 

de 	Corpora, 	de 	que produto 

- 
abandonou os limites 	regionalistas, 	e, 	na 	verdade, 	a 	prova 

belo exemplo o macho 	da 	Capa. que no País corresponde aos célebres 	"Tvo Thousand Gui- 
Sua mãe, 	de 	propriedade 	do 	sr. néas", etapa, pois, que dá comêço à disputa da Tríplice Coroa. 
Antonio 	Luis 	Ferraz - Haras São - 

Para a criacao nacional, o G. P. Ipiranga teve neste ano 
Bento - e 	Querela, filha de 	King 

Salmon e Farsa, por Royal Dancer. um significado todo especial porque o seu ganhador, Mascate, 
é filho 	de produtos 	brasileiros: 	Adil, 	o 	renomado 	"crack", 
um dos maiores cavalos indígenas de todos os tempos, que 
com o extraordinário argentino Tatan proporcionou um duelo 
de clícopes no Grande Prêmio São Paulo, e a égua Garrama, 
filha de Burpham. 	Êstes nomes, por outro lado, enaltecem 
sobremodo os Harras Jahú e Rio das Pedras, pois tanto Mas- 
cate quanto Adil e Garrama nêles foram criados. 

Quanto 	aos 	leilões, 	não 	é 	preciso 	dizer 	que 	êles 	são 
indispensáveis ao turf e que a êles são dadas em São Paulo, 
tal como acontece em todos os centros hípicos avançados do 
mundo, as maiores atenções 	e o mais carinhoso trato por 
parte das autoridades que dirigem o esporte. 	É preciso con- 
siderar que os leilões - e nêles incluímos as vendas anteci- 
padas 	fazem com que passem a novas mãos a "matéria 
prima" moldada nos haras de que o turf irá se s'rvir de 

ANO 5 forma imprescincível para que sua realização não sofra solu- 
ção de continuidade. 	Trata-se, em verdade, de um "círculo 

JULHO  vicioso" de uma cadeia cujos elos se fecham e se integram 
de forma perfeita entrosando o binômio turf-criação. 	Releva 

AGOSTO E dizer ainda que são as vendas de potros que promovem a cir- 

SETEMBRO 
culação da 	riqueza, 	justificando 	a 	ação 	dos 	criadores, 	esti- 
mulam o aparecimento de proprietários novos e, enfim, fo- 

DE 1965 mentam o turf. 
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Brilhante vitória 
' 1  

sobre 

O Grande Prémio Ipiranga, além de ser a 
primeira etapa da árdua Tríplice Coroa, signi-
fica tècnicamente falando, o limiar da nova •'am-
panha dos produtos de três anos, que até então 
vinham se confrontando de forma extremamen-
te seletiva. Ao "Ipiranga", devem chegar ape-
nas os produtos que se presume tenham condi-
ções inatas para ter êxito em provas mais difí-
ceis ainda, para o que já devem ter demonstra-
do as indispensáveis aptidões. Claro que nem 
tudo se pode prever em turf; ao contrário, as 
surprêsas são freqüentes; mas é inegável que a 
milha do "Ipiranga" não deve constituir teste, 
mas sim servir para consagrar ou revelar o li-
der. Desta feita, o então líder Nageur foi su-
plantado por um valor que, em função dos mais 
diferentes elementos, deveria com efeito se apre-
sentar na disputa como seu grande adversário. 
Trata-se de Mascate, que mais precoce que seu  

de Mascate no 

favorito Nageur 

pai Adil, pôde fazei' aquilo que o grande filho 
de Epigram não fêz: vencer o Grande Prêmio 
Ipiranga. 

O percurso 

A partida só pôde sei' dada após a retirada 
do confirmador, mas foi boa. King Sun des-
pontou primeiro, logo perseguido por Maimbu, 
que procurava aplainar o terreno para seu com-
panheiro Mascate; Kacônio postou-se em tercei-
ro, ali se firmando, enquanto mais atrás corriam 
Nageur, Franco, Fort Wayne e os demais, com 
Mascate algo distanciado dos primeiros. Na al-
tura dos oitocentos metros, o jockey de Nageur 
achou oportuno fazê-lo progredir, tendo então 
emparelhado com Kacônio; como êste não per-
mitisse sua pronta passagem, ambos avançaram 
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ao encalço de Maimbu e King Sun. Na curva, 
Maimbu, que corria ao lado de Nageur, desgar-
rou algo, levando o adversário para fora, o que 
deu oportunidade a que King Sun fugisse na 
dianteira; contudo o favorito Nageur acabou por 
se desvencilhar de Maimbu e, já na reta, por 
êle passou avançando sôbre King Sun, que su-
plantou também em frente a primeira das arqui-
bancadas. Até então, Mascate não havia se en-
volvido na luta prôpriamente dita, mas vinha 
sendo colocado aos poucos e, ao ser lançado por 
seu jockey, pôde avançar com grande desenvol-
tura a ponto de passar por Nageur pràticamen-
te sem luta, ganhando em espetacular estilo. 
King Sun e Maimbu, graças a uma brilhan-
te reação de Kacônio, foram por êie domi-
nados nos últimos instantes, na disputa pelo ter -
ceiro lugar. Os demais fizeram sõmente número. 

F'esti ' mente recebido por seus 
criadores e convidados, Mas-
('ate deixa a raia, tinia vez 
cumprida a tarefa de icticer 
o (ramiile Prémio Ipiranga. 

Resumo técnico 

GRANDE PRÊMIO IPIRANGA - Clássico 
- Primeira prova da Tríplice Corôa Brasilei-
ra Para produtos nacionais de 3 anos - 1.609 
metros (grama) - Prêmios: Cr$ 16.000.000, 
sendo Cr$ 10.000.000 ao primeiro colocado; Cr$ 
3.000.000 ao segundo; Cr$ 2.000.000 ao terceiro 
e Cr$ 1.000.000 ao quarto. Aos criadores, 

1 . 0 	MASCATE (mase., cast.. 3 anos. São Paulo. 
pci' Adil e Garrama, dos Haras Jahú e Rio das 
Pedras), Alcksian Ai't 10, 56 quilos. 

2.0 	NAGEUR (masc., cast., 3 anos, São Paulo, por 
Faublas e F'anfare, do Haras São Bernardo S.A.), 
Albênzio Barroso, 56 quilos. 

3,0 	KACôNIO )masc., alazão, 3 anos, São Paulo, 
por Petei"s Cl'ioice e Helicônia, do Stud Jaraguá), 
José Alves, 56 quilos. 

km- 	 , 	 4 

O G. P. ale anca sua fase de-
cisiva, com NageLir adiante, 
acossado por t{ing Sim (p01' 
dentro) e por Mascate e 
Maiunibu, ambos por fora. '*0 . 
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Mascate já está ao lado de Nageur; ambos encobrem King 
Sun; muito próximos correm Kacõnio, Onstão e Maimbu. 

£1  

4° - RING SUN (masc., alazão. 3 anos, São Paulo, 
por Flamboyant de Fresnay e Elaine, do Haras 
Ipiranga), Antonio Bolino. 56 quilos. 

5° 	MAIMBÜ (masc., cast., 3 anos, São Paulo, por 
Caporal e Banderiza. dos Haras Jahú e Rio das 
Pedras) Joaquim G. Silva, 56 quilos. 

6. ° 	GASTÃO i masc., cast., 3 anos, São Paulo, por 
Nordic e Habla, do se. Paulo José da Costa> 
Edgar Gonçalves, 56 quilos. 

7° 	FORT WAYNE (mase., alazão; 3 anos. São 
Paulo, por Fort Napoleon e Ukawa, dos Haras 
São José e Expedictus). Gastão Massoli, 56 quilos. 

ANIVERSARIANTE (mase., cast., 3 anos. São 
Paulo. por Gaudeamus e Devinette, do se. Max 
Perlman), Luiz Rigoni, 56 quilos. 

90 -- SANTO STRATO (masc.. cast., 3 anos, São Pau-
lo. por Lucidon e Investida, do Stud Aguerrido), 
Luiz F. Silva, 56 quilos. 

10° 	NUAGE )masc.. alazão, 3 anos, São Paulo. por 
Faublas e Happy Melody. do Haras São Bernar-
do S.A.), Luiz Vargas. 56 quilos. 

11° -- QUINTUS FÉRUS (masc., alazão, 3 anos. Para-
ná, por Quintilius e Farsália, do sr. Eduardo 
Fatuch), Carlos Lombardo, 56 quilos. 

12° - FRANCO )masc., alazão, 3 anos, São Paulo, p01' 

Alb(,rigo e Straight Tune, da sra. Zélia G. Pei-
xoto de Castro), Carlito Taborda, 56 quilos. 

Não correu Mercal - Tempo, 100" e 5 lo 
(grama leve, com cêrca móvel) Criador, H-
ras Jahú e Rio das Pedras Q. Adhemar e N(l-
son de Almeida Prado) - Treinadores: Lazaro 
V. Camargo, em São Vicente, e Castorino Bor-
ges, em São Paulo. 

Mascate 

Mascate não pôde cumprir totalmente a campa-
nha inicial que seus responsáveis para êle ha-
viam traçado, porquanto sofreu lesão de certa 
monta em um dos locomotores. Para que pu-
desse ser apresentado no Grande Prêmio Ipiran-
ga, o potro foi enviado a São Vicente onde, na 
pista "sui generis" daquele centro hípico, pôde 
ser convenientemente preparado pelo treinador 
Lazaro V. Camargo sem que um tratamento ra-
dical lhe fôsse aplicado. 

Mascate correu seis vêzes e jamais entrou 
descolocado. Além de uma prova comum, ven-
ceu exatamente o Grande Prêmio Ipiranga, e 
obteve quatro colocações, entre elas o segundo 

Embora tivesse despontado desde logo como 
um dos melhores elementos de sua geração, 

Em fretite as apr egoações, Mascate já dominou Nageur, 
ainda que sem se destacar. hing Sua ainda surge eia 1.". 
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Com nítida vantagem sôbre Nageur, Mascate triunfa. 
Kacônio, por fora, bate King Sun e Mainibu (pelo centro). 

r 
Mascate vence, impondo-se a Nageur, candidatando-se ao 
titulo de Tríplice Coroado. Aleksian %rtin foi o jotkey. 

lugar no Clássico Herculano de Freitas, o segun-
do no Grande Prêmio Antenor de Lara Campos 
e o terceiro no Clássico João Tobias de Aguiar; 
todas essas provas foram vencidas por Nageur, 
que por êle haveria de ser derrotado no 'Ipi-
ranga". Não obstante ter perdido para Nageur 
muito mais vézes do que o derrotou, o êxito de 
Mascate é incontestável, pois que na distância da 
milha êle se mostrou superior ao filho de Pha-
ias. Já no 1.500 metros do "Seleção de Potros', 
quando o percurso havia sido aumentado, Nageur 
não pôde ganhar de Mascate se não com extre-
mo esfôrço, livrando menos de cabeça. Disso 
se conclui que as distâncias maiores, o que é 
perfeitamente compreensivo em virtude do tipo 
físico e da origem de Mascate, só poderão bene-
ficiar o candidato ao título de tríplice coroado. 

Os prêmios obtidos por Mascate já somam 
Cr$ 13.325.000, correspondendo aos triunfos Cr$ 
11.500.000 e às colocações, Cr$ 4.025.000. 

A filiação de Mascate não poderia ser me-
lhor. Trata-se de um produto de Adil e Gar-
rama, ambos animais nacionais e crioulos, como 
o próprio Mascate, do Haras Jahú, fato que 
junta às glórias désse estabelecimento de cria-
ção muitos outros mérito mais. Adil foi o cra- 

que maravilhoso que todos conheceram, bri-
lhante triunfador de inúmeros clássicos, ganha-
dor da Taça de Ouro (Grande Prêmio General 
Couto de Magalhães) três anos consecutivos e, 
igual número de vêzes, laureado no Grande Prê-
mio São Paulo, numa delas derrotando, após em-
polgante duelo, o craque argentino Tatan; além 
disso, foi Adil terceiro colocado no Grande Prê-
mio Carlos Peliegrini, não obstante os fatôres 
adversos que cercaram sua tentativa no exte-
rior. Filho de Epigram e neto de Son-in-Lav, 
Adil era êle próprio, como os seus ascendentes, 
a própria resistência, para o que também con-
tribuiu sua origem materna, pois sua mãe, Can-
did Lover, era filha de Casanova (Hyperion). 
Éste característico deverá também prevalecer em 
Mascate, tanto mais que sua mãe é uma descen-
dente de Burphan, que também é Hyperion e 
que deu também Notário, por Gualicho, nascido 
em 1963 e que, lamentàvelmente perdeu seu pro-
duto seguinte, um irmão próprio do ganhador 
do "Ipiranga". 

Mascate faz parte da quarta produção de 
Adil, cavalo que desde logo despontou como mag-
nífico reprodutor e que, em sua segunda "for-
nada", deu uma das três tríplice coroadas do 
nosso turf: Jembélia. 



Vaudeville bate o recorde dos 3 

quilometros em magnífico estilo 
As provas clássicas e os grandes prêmios 

programados para o terceiro trimestre do ano 
constituem uma opulenta sequência de páreos 
que se abrem com a disputa do Clássico 9 de 
Julho, um páreo longo, corrido em três quilô-
metros e, consequentemente, accessível apenas 
aos verdadeiros fundistas. Nesta temporada a 
disputa teve o mérito de revelar um "stayer" na 
figura de Vaudevilie, que foi assim uma grata 
surprêsa. 

O percurso 

Interlagos sofreu prejuízo na partida. Des-
de os primeiros metros o jockey Edson Amorim, 
que montava Vaudeville, mostrou disposição para 
correr adiante, de sorte que o filho de Royal 

Forest logo livrou três corpos sobre Itamaraty e 
Pantheon. Quando da primeira passagem pelo 
disco percebeu-se que Vaudeville aumentava gra-
dativamente sua vantagem, enquanto os três 
adversários do vanguardeiro pareciam fazer um 
páreo à parte, despreocupando-se seus jockeys de 
persegui-lo. Na curva da direita, Interlagos já 
recuperara os seis ou sete corpos que havia 
perdido na partida, tendo passado por Pantheon, 
procurando alcançar Itamaraty; como êste últi-
mo aumentasse o ritmo de seus galões para re-
sistir a Interlagos, ambos diminuiram a diferen-
ça que os separava de Vaudeville. Nos 1.300 
metros, Vaudeville voltou a fugir, tendo os 
jockeys dos demais competidores de novo se des-
preocupado da presença do líder, disso resultan-
do ter sido mais fácil a tarefa de Vaudeville, que 
entrou na reta final com grande vantagem sô-
bre Itamaraty e agora também sôbre Pantheon, 

De a(õrd() (Ofli suja origem, Vaudu itiu 	(\id*IICIOLI IlOs 

3.000 m qualidades de «staer>,. Edson Amorim ê o jock. 
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Vaudevilie, já na fase decisi- 
va, corre com folga. Itarnara 
ty (por dentro) e Pantheon 
lutam pela dupla e encobrem 

Intirlagos. 

que havia procurado corrida, passando por Inter-
lagos. Por mais que se esforçassem, Itamaraty 
e Pantheon não puderam mais do que diminuir 
para três corpos a vantagem que os separava de 
Vaudevilie, que completou os 3.000 metros no 
tempo recorde de 191" e 610, marca bastante 
superior à de Cajado, que era 194" e 9/10. Pan-
theon, após intensa luta com Itamaraty, obteve 
o segundo lugar. Interlagos esmoreceu muito na 
fase decisiva. 

Resumo técnico 

CLÁSSICO 9 DE JULHO 	Para cavalos 
de qualquer país, de 4 e mais anos - 3.000 me-
tros (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, 10. 

-- VAUDEVILLE (masc., cast., 4 anos, São Paulo. 
por Royal Forest e Vaniglia, do Stud Fetiche, 
Edson Amorim, 58 quilos. 

2° - PANTHEON (mase— cast., 8 anos. São Paulo, 
por Cadii' e Paim Beach, do Haras Paraisoç 
I)endico Garcia, 62 quilos. 

3 °  -- ITAMARATI (mase., cast., 5 anos, São Paulo, 
por Kameran Khan e Fiolie, do Haras Polaris), 
José Alvos, 62 quilos. 

40 _ INTERLAGOS ~se., alazão. 5 anos. São Paulo, 
por Manguari e Cantarelle, do si'. Max Perlrnan 
Clóvis Dutra, 62 quilos. 

Tempo, 191," e 6:10 (areia macia) : recorde; 
marca anterior, 194" e 9 10, de Cajado. Cria-
dor, Haras Guanabara (srs. Nelson e Roberto 
Seabia) . Treinador, Gabriel Enri(luez. 

Vaudevilie 
A vitória de Vaudeville foi uma agradável 

surpresa, porquanto passou êle a ser cogitado 
como participante dos futuros clássicos e gran-
de prêmios. Na verdade, o êxito resultou tanto 
de sua evidente evolução técnica, quanto de sua 
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EdSOI1 Auoritn aindanão pre- 
cisou exigir Vaudevillt. Pan- 
theon tem 	 vantagem 
sôlire 	Itaiiiaraty, 	ilhis 	êst( 
reage. 	Iiiterlagos (IB úItiIlIO. 

sedutora filiação que o indicavam como animal 
dotado de boa dose de resistência. Sua campa-
nha congrega 16 tentativas, das quais apenas em 
3 não se colocou; assim, venceu 4 provas (três 
comuns e urna clássica) bem como obteve 9 colo-
cações; desta forma levantou Cr$ 2.520.000 de 
colocações e Cr$ 7.400.000 pelas vitórias, perfa-
zendo um total de Cr$ 9.920.000. 

O ganhador do Clássico 9 de Julho é um fi-
lho do excelente reprodutor Royal Forest, de  

grande campanha na Inglaterra, e cujos descen-
dentes são figurantes freqüentes das mais desta-
cadas provas do turf brasileiro. Pelo lado ma-
terno, éle provém da égua italiana Vaniglia, que 
incorporada ao Haras Guanabara deu seu pri-
meiro filho em 1958: Vasari (por Royal Forest), 

tendo nos 4 anos seguintes dado Vallauiis (por 
Radar), Van Gogh (por Snooker), Vaudevilie e 
Varna (por Cobalt), tendo ficado vazia em 1963, 
de Nisos. 

Muito ajudado por uni prcui'so de todo favorável, Vaude- 
vilie \Cfl(C. Pallth(ofl e Itaina ratv continuam em luta. 

9 
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foi registrada com desenvoltura 
Uma nova apresentação de Frigia, cuja 

reputação já estava formada, por fôrça de suas 
esplêndidas corridas anteriores, ocorreu no Clás-
sico Presidente Guilherme Ellis, no qual a filha 
de Harpavi voltou a dar eloqüente demonstração 
de suas qualidades, impondo-se com muita fir-
meza e alargando os horizontes de sua futura 
campanha. 

O percurso 

Embora algo demorada, a partida foi exce-
lente. Sumba forçou desde o início, empenhan-
do-se seu jockey em correr adiante, o que conse-
guiu, uma vez que Frígia foi acomodada no se- 

gundo lugar, seguida de Querúbia, com Baby 
Star em último. Até os finais 800 metros, 
Sumba correu adiante de Frigia, mantendo sem-
pre um corpo livre; mas, no citado ponto, Fií-
gia começou a progredir, avançando sôbre a van-
guardeira tanto que, ao entrarem na reta, a 
favorita corria ao lado de Sumba; mais atrás, 
vinham Querúbia e Domage. Daí para a frente, 
as duas potrancas travaram luta, tendo Frigia 
se desviado de linha, do que se valeu Sumba 
para voltar a livrar vantaem (dois corpos); 
quando a derrota de Frigia' parecia selada, eis 
que a favorita, agora bem junto da cerca inter-
na - vinha até então correndo por fora da 
adversária - começou a progredir, para acabai 
vencendo, no que foi ajudada pelo esmorecimen- 

Fnibora etii raia aiiornaI, Frigia (Clóvis Dutra) correii 
com a nesnia desenvoltura das oportunidades anteriores. 
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Depois de parecer perdida a parada, Frigia ('orlou para 
dentro e vai dominando a velo',, Suniba, que esmorece. 

to gradativo de Sumba, nos metros derradeiros. 
Frígia ainda foi capaz de livrar dois corpos, en-
quanto Domage, nos derradeiros saltos, passava 
por Querúbia, obtendo assim o terceiro lugar. 

Resumo Técnico 

CLÁSSICO PRESIDENTES GUILHERME 
ELLIS - Para potrancas nacionais de 3 anos 

1.500 metros (areia) Prêmios: Cr$ ..... 
6.400.000, sendo Cr$ 4.000.000 à primeira colo-
cada, Cr$ 1.200.000 à segunda, Cr$ 800.000 à 
terceira e Cr$ 400.000 à quarta. Aos criado-
tes, 10. 

FRÍGIA ([em., cast.. 3 anos, São Paulo, por 
Melody Fair (? Hai'pavi. cio Haras Santa Thei'e-
zinha ) . Clóvis Dutra, 76 quilos. 

2. 0 	SUMBRA fem., alazã, 3 anos, São Paulo, poc 
Pete1"s Choice e Dammit, do Stucl Tuliar, José 
O. Silva Filho, 56 quilos. 

3.' -- DOMAGE tem.. cast., 3 anos, São Paulo, por 
Manguai'i e Simõa. do Haras Vila Branclina), 
Elhio P. Costa, 56 quilos. 

4," - QUERÚBIA [em., cast., 3 anos, São Paulo, por 
Peter's Choice e Royal Speech. cio Stud Benfica(, 
Nç'Isoti Pereira, 56 quilos. 
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5. -- MIRRA (funi., cast., 3 anos, São Paulo, por Bur-
pham e Karclama, dos Haras Jahú e Rio das Pe-
dias) Joaquim G. Silva, 56 quilos. 

(1. 11 BARY STAR (tem.. cast .3 anos, São Paulo, 
por John Arahy e Bahv's Choice, do Si ud Smith 
de Vasconc(llos ) . Antonio G. Silva. 56 quilos. 

Não correu, Fogosa. Tempo, 95" e 810 
(areia encharcada) - Criador e proprietário, 
Haras Santa Therezinha (Srs. Felipe Maluf ( 
Irmãos) Treinador, Roberto Oliveira Filho. 

Frígia 

Seis vezes correu Frígia e apenas perdeu 
uma, o que ocorreu quando de sua estréia, fato 
perfeitamente compreensível; nesta oportunidade, 
aliás, a potranca obteve o segundo lugar. A se-
quência de suas vitórias diz bem de suas virtu-
des, e é a seguinte: prova comum, em 1.000 
metros (61" e 2 10), sôbre Voante, Darling, 
Xara, Kirma, Mágica, Infância e Tália; Clássico 
Presidente Luiz Alves de Almeida, em 1.200 me-
tros (74" e 1 10), às custas de Morávia, Taiga, 
Querúbia, Acintosa. Fogosa, Kanaia e Sumba; 
Clássico Presidente Firmiano Pinto, em 1.300 
metros (78" e 8/10), derrotando Querúbia, In-
fância, Mirra, Fenestrela, Taiga, Sumba, Morá-
via e Lindagomes; Grande Prêmio João Cecílio 
Ferraz, em 1.500 metros (91" e 1/10), batendo 
Marisela, Infância, Piêta, Domage, Fulness e 
Voante; esta prova, de alto valor técnico, é o 
"Seleção de Potrancas"; finalmente, venceu a 
prova de que aqui se faz a resenha. Com  isso, 
os prêmios obtidos por Frigia somam Cr$ .....  

19.100.000, dos quais apenas Cr$ 600.000 corres-
pondem à colocação (segundo lugar). 

Frigia é parte integrante da primeira ge-
ração do reprodutor europeu Melody Fair, uma 
das mais felizes impertacôes dos últimos tempos, 
por sua fina origem e pelo que agora começa a 
lemonstrar de prático. Pelo lado materno, ela 
é filha de Harpavi, égua nacional de regular 
campanha, e que foi incorporada à criação em 
1955, tendo dado, no ano seguinte, Marvi, por 
Strong i'th'arm para, depois produzir Non Va-
rela (1957, por Orbaneja), Orpavi (1958, por 
Ouragan) e Parruá (1959, por Ouragan); per-
(leu a seguir um produto e ficou vazia em 1961, 
para dar Frígia em 1962 e mais dois animais 
resultantes dos seus cruzamentos com Melody 
Fair, nascidos em 1963 e 1964. 

Já CO 1 I'C 1(10 11 sua melhor (II' SI' Ii VI) 1 tu ia, Frigia traz 	uia -  
ba dominada, enquanto Domage e Querúbia ainda lutam. 

Frigia ainda alcança o disco com folga sôbre Suinha. Doilia- 
g', por dentro, batI' ()uei'úbia. Depois Mirra e Baby star. 
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Nageur retomou a sequência de 

seus êxitos derrotando King Sun 
O Clássico Presidente José de Souza Quei-

roz, que reuniu potros nacionais de 3 anos, ser-

viu para que Nageur, que havia perdido a inven-
cibilidade no Grande Prêmio Juliano Martins, 
ietomasse a seqüência de suas vitórias, reani-
mando seus partidários, dando também uma de-
monstração inequívoca de qualidade, justamente 
quando, nesta altura da campanha dos animais 
de sua idade, eia preciso fazê-lo. 

O percurso 

Partida rápida e boa, lendo despontado 
King Sun, logo seguido de Nageur, que passou 
a perseguir de forma mais efetiva o vanguar-
deiro no final da reta oposta; mais atrás e não 
longe corriam Quintus Ferus, Antilope e Messi-
dor. Nos 700 metros, Nageur procurou dominar 
King Sun e assim que foi iniciada a reta final 
por êle passou, seguindo para o disco com gran-
de desenvoltura, ainda que sempre exigido por 
seu jockey. King Sun manteve o segundo lugar 
não obstante ter sido fortemente acossado por 
Antilope nos últimos metros. 
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,Já próximo do disco, Nageur traz a vitória assegurada. 
Só há luta pela dupla. King Sun a obteve sôbre Antílope. 

Resumo técnico 

CLÁSSICO PRESIDENTE JOSÉ DE SOU-
ZA QUEIROZ - Para potros nacionais de 3 
anos - 1.500 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 cria-
dores, 10. 

- NAGEUR (niasc., cast., 3 anos. São Paulo, por  
Faublas e Fanfaie. do Haras São Bernardo S.A.). 
Albênzio Barroso. 56 quilos. 

2.' 	RING SUN (masc., alazão, 3 anos, São Paulo, 
por F'lamhoyant de Fresnay e Eleine, do Haras 
Ipiranga) Clóvis Dutra 56 quilos. 

3,0 	ANTILOPE 	ex-Aniversário masc., cast., 3 
anos, São Paulo, por Gaudeamus e Devinette, do 
sr. Max Pei'lman ). Aleksian Artin, 56 quilos. 

4° 	QUINTUS FËRUS masc., alazão, 3 anos, Paraná, 
P01 Quintilius e Farsália, do sr. Eduardo Fatuch 
Selmar Lobo, 56 quilos. 

5 	MESSIDOR (masc., casi., 3 anos, São Paulo, por 
Caporal e Dybarine. dos Haras Jahú e Rio das 
Pedras), Joaquim G. Silva, 56 quilos. 

Tempo, 94" e 3 10 (areia encharcada). 
Criador, Haras São Bernardo S.A. (Barões Leith-
ner). Treinador, Alexandre Rostoworowski. 

A esplêndida campanha de Nageur não dei-
xa margem à dúvidas no que se refere às suas 
qualidades. Com  efeito, não foi sem motivo que 
êle apareceu como primeiro lidei' de sua gera-
ção e, entre seus coetâneos, continua e deverá 
continuar em lugar de realce. Tendo sido apre- 

sentado seis vêzes, o belo potro obteve cinco 
vitórias, a primeira delas de animação e as outras 
clássicas; e na sua apresentação restante en-
trou colocado, somando seus prêmios a expressi-
va quantia de Cr$ 21.000.000 assim distribuídos: 
Cr$ 19.500.000 pelas vitórias e Cr$ 1.500.000 
pela colocação. 

Nageur ganhou sucessivamente o Prêmio 
Raphael de Barros Filho, derrotando Kalapalo, 
Gastão, Cuore e outros em 59" e 9 /10 para o 
quilômetro; o Clássico Herculano de Freitas, su-
perando Mascate, Gastão, Spray e outros, em 
72" e 1/10 para os 1.200 metros; o Clássico 
Presidente João Tobias de Aguiar às custas de 
King Archer, Mascate, Aniversário e outros, em 
75" e 5 10 para os 1.300 metros; e o Grande 
Prêmio Antenor de Lara Campos, derrotando 
Mascate, Olheiro, Messidor e outros, em 91" e 
6/10, para os 1.500 metros. Na sua apresenta-
ção seguinte, após um percurso que não o fa-
voreceu, foi derrotado por Maimbu, nos 1.500 
metros do Grande Prêmio Juliano Martins, per-
curso que foi coberto em 92" e 6 , 10, chegando 
adiante de Messidor, Olheiro e Kalapalo. Fianl-
mente triunfou de forma brilhante, como aqui 
ficou especificado no Clássiso Presidente José 
de Souza Queiroz. 

Nageur é filho de Faublas, um legítimo 
"Pharis", que se firmou definitivamente na tem-
porada em curso como um dos brilhantes repro-
dutores em serviço na criação brasileira. Pelo 
lado materno êle descende da égua Fanfare, que 
deu mais três filhos, todos êles resultantes de 
seu cruzamento com Faublas, a saber: o útil 
Leopard (nascido em 1960), o excelente Magloi-
re (1961) e a égua Operette, da última geração 
em treinamento. 

5- 

 

"Oi muito (ófllO(lO o nõvo êxi- 
to de Nageur. Ring Sun e 
Antílope lutam pela dupla: 
Quintus Ferus, a seguir, e 

i%Iessjdor, em últinio. 



Vitó41* ria de Quatambu`*  também foi 

caracterizada por novo recorde 
Reunindo cavalos de 4 e mais anos, em 

número de onze, os 1.200 metros do Clássico Pre-

sidente João C. Leite Penteado, instituído quan-
do na profunda reforma por que passou nessa 

temporada o calendário do Jockey Club de São 

Paulo, constituiu nova atração tendo tècnica-
mente estabelecido um confronto de fôrças entre 

animais de três gerações diferentes, sagrando-se 
ganhador um animal da geração intermediária, 
pois atuaram parelheiros de 4, 5 e 6 anos. O 
êxito obtido por Quatambú foi valorizado por 
ter o cavalo paranaense estabelecido novo recorde 
para os 1.200 metros na areia. 

O percurso 

Embora demorada a partida foi boa, tendo 
despontado Quatambú, que livrou alguma vanta-
gem sôbre Jet Pilot, correndo próximo Iroquês 
e Dakar. Não houve grandes alterações até o 
início da reta, local onde Jet Pilot tentou desa-
lojar Quatambú da vanguarda, não tendo êxito. 
Duzentos metros mais adiante Biazon e Dakar 
avançaram progressivamente. Trazendo ação su-
perior, Biazon se adiantou a Dakar e atacou Qua-
tambu, com êle emparelhando já muito p:óximo 
do disco, travando ambos os animais uma rnhi-
da disputa. Tendo a Comissão de Turf soici-
tado a chapa fotográfica, foi constatado que 

a 

O paranaense Quatanbú entra para a galeria dos ganha- 

dores clássicos sol) a correta direção de Luiz Rigoiii. 
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Eia frente as apregoações, Biazon assedia fortemente 
Quatanibú Dakar, em 3.", já não oferece resistência. 

Qualambú tinha vantagem mínima sôbre Biazon. 
Em terceiro finalou Dakar, distanciado dos dois 
primeiros. 

Resumo técnico 

CLÁSSICO PRESIDENTE JOÃO C. LEITE 
PENTEADO 	Para cavalos de qualquer país 
de 4 ou mais anos 	1.200 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 qual'-
to. Aos criadores, 10. 

1.0 	QUATAMBÚ (masc., cast., 5 anos, Paraná. p01' 

Guaycurú e Amaryllis, do Stud Guimai' , Luiz 
Rigoni, 59 quilos. 

2.° 	BIAZON mase., cast., 5 anos. São Paulo, por 
Astrólogo e Glória, do Stud Valéria, Joaquim R. 
Olguin, 59 quilos. 

3° - DAKAR (mase.. alazão, 5 anos, São Paulo, por 
Blackamoor e Queengold, do Stud Tina), Carlos 
Lombardo, 59 quilos. 

4° - JE PILOT )masc., 4 anos, São Paulo, por Rom-
ney e Elizaheth, do Haras Ipiranga, Selmar 
Lobo, 58 quilos. 

5,0 	SABÕT ) masc., cast., 6 anos, São Paulo, 901 Nor- 
maton e Ruanda, do Stud Araras ) , José P. San-
tos, 59 quilos. 

6,0 	GALLANT BOY ) masc., cast., 5 anos, São Paulo, 
por Kameran Khan e Babina, do si. Paulo 
Barreto de Sã Pinto), João Carlindo, 59 quilos. 
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Os esforços (IP Bia,on não torainsuficiente-, para iflipo- 

dir a vitória do Quataiiihú. Dakar é o terceiro, longe. 

IROQUËS mase cast., 5 anos. São Paulo, por 
Paradiso e Tarentaise, do Stud MMM.), Jálio 
Santos, 59 quilos. 

a." 	JAVON masc., cast., 5 anos, São Paulo, por 
Clarão e Merit, do Stud Dele 	Sehastião L. 
Silva, 59 quilos. 

9,0 -- DITONGO (masc., cast., ) anos, São Paulo, por 
Fort Napoléon e Quc'en Doe, do Stud Beatriz 
Albênzio Barroso, 59 quilos. 

10.0 - QUICK GRASS (mase., cast 5 anos, Paraná, poi 
Guavcurá e Rúrnia. do Stud Quick Grass) Edsoii 
Aniorim .59 quilos. 

11.0 -- OCIDENTAL rnasc.. alazão. 5 anos, São Paulo, 
por,  Guayaquil e Pandorra, do si'. Adolpho Peli-
zaro , Manoel Freii e, 59 quilos. 

Não correu, Tagoré 	Tempo, 72" e 3.10 
(areia leve); nôvo recorde; marca anterior, 72" 
e 9, 10, de Deiró. 	Criador, Fazenda Santa 
Angela (Paraná) 	Treinador, Enii' Feijó. 

Até que vencesse o Clássico Presidente 
João C. Leite Penteado, o cavalo paranaense 
Quatambú havia vencido quatro outras provas na  

esfera comum; o fato, todavia, não pode ser in-
vocado para diminuir o mérito de seu triunfo 
mas, ao contrário, retrata aquilo que é uma con-
sequência lógica da campanha dos bons animais 
e, em última instância, é o objetivo dos treina-
dores: a evolução. Realmente, o cavalo em foco 
triunfou de forma a mostrai' que não foi favore-
cido pelo acaso. Sua campanha é a seguinte: 
10 apresentações, com 5 vitórias, 2 segundos e 
5 quintos lugares. Prêmios: Cr$ 7.450.000 refe-
rentes às vitórias e Cr$ 900.000 às colocações, 
somando Cr$ 8.350.000. 

Quatambú tem como pais produtos da cria-
ção nacional: o cavalo Guaycuru, extraordinário 
parelheiro, malgrado as más condições de seus 
locomotores, e a égua Amaryllis, de boa origem. 

No liaras, Amaryllis deu sete produtos, a 
partir de 1951, quando produziu Hogjam, p01' 

Guaycuru, de boa campanha na Gávea; em 
1953, deu Jazmenillo, por Danton; em 1955, La-
siandra, por Guaycuru; em 1956, Milfoil, p01' 

Guaycuru; em 1958, Ormenis, por Guaycuru; 
em 1959, Pau Rosa, por Bahari; e, finalmente, 
em 1960, Quatambú. 

p 
lP,PAULlSTA 

A Comissão de Turf precisou 
consultar o «photochai't» para 
decidir entre Biazon e Qua- 
tambú. O de dentro é o ga- 

nhador Quatanibú. 
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A ligeira Inch assinala um novo 

êxito em percurso de velocidade 
O turf nacional sempre foi rico em éguas 

velozes. Para esta categoria de animais foram 
destinadas, muito justificadamente, provas de re-
levância, entre elas o Clássico Erasmo T. de 
Assumpção, disputado em abril e o Clássico Au-
gusto de Souza Queiroz, que aqui focalizamos. 
Ambas essas provas foram também abertas aos 
animais estrangeiros, a primeira no quilômetro 
e a segunda em mil e duzentos metros, e nelas 
prevaleceram valores nacionais: Lurfaia e Inch, 
respectivamente. O êxito desta última foi, como 
se verá a seguir, de inegável valor. 

O percurso 

A partida só pôde ser dada após a retirada 
do confirmador e foi normal. Lurfaia apareceu 
adiante, logo perseguida por Protesta e Jagua-
riuna, que eram seguidas de Inch, Eloquência, 
Djamal e as demais. Nos setecentos metros, 
Inch melhorou para terceiro, tendo logo a seguir 
alcançado Protesta e depois atacado Lurfaia. 
Houve luta durante cêrca de cento e cinquenta 
metros mas, alcançada a primeira das arquiban-
cadas, Lurfaia esmoreceu, passando Inch para 
adiante. Daí para frente, Inch galopou firme 
até o disco sem que, a rigor, tivesse sido amea-
çada pelo avanço de Eloquência, ainda que im- 

LI 

Ganhadora de cêrca de 20 mi- 
lhões, Inch, por Pewter Platter 
e Kamar, é uma das melhores 
éguas nacionais dos últimos 
anos. Na foto, a égua paulis- 

ta, cm Luiz Rigoni. 



Inch venci» com firmeza, der- 
rotando Eloquência, enquanto 
Lurfaia chega em terceiro. A 
seguir, distanciada, terminam 

Djamal e Jaguariúna. 

petuoso a partir dos últimos qautrocentos me-
tros. Lurfaia sustentou a terceira colocação, se-
guida de Djamal. 

Resumo técnico 

CLÁSSICO AUGUSTO DE SOUZA QUEI-
ROZ - Para éguas de qualquer país de 4 e 
mais anos 1.200 metros (areia) Prémios: 
Cr$ 6.400.000, sendo, Cr$ 4.000.000 à primeira 
colocada, Cr$ 1.200.000 à segunda, Cr$ 800.000 
à terceira e Cr$ 400.000 à quarta. Aos criado-
res das nacionais, 10. 

1.0 	INCH [cm., alazã, 5 anos, São Paulo, por P( , wter 
Platter e Kamar, do Stud São Luiz), Luiz Rigo-
iii, 59 quilos. 

2.° 	ELOQUËNCIA (fem., tord., 4 anos, São Paulo, 
por Prósper e Tr'oth, da sras. Zélia G. Peixoto de 
Castro), Carlito Taborda. 58 quilos. 

3° 	LURFAIA )fem., cast., 4 anos, São Paulo, por 
Caporal e Burfaia, dos Haras Jahú e Rio das 
Pedras). Joaquim G. Silva, 58 quilos. 

4° -- DJAMAL ([em., alazã, 5 anos, São Paulo, por 
Fort Napoleon e Sodoma, dos Haras São José e 
Expedictus), A]hênzio Barroso, .59 quilos. 

5,0 	JAGUARIUNA [em., cast., 4 anos. São Paulo. 
por Kameran Khan e Emilie, do Haras São Mi-
guel), Edson Amorim, 58 quilos. 

6.° 	FOGARATA ([em.. alazã, 5 anos, Argentina, por 
Scratch e Albardona. do Stud Piratininga), Juan 
Marchant. 50 quilos, 

7° 	SNOW WAY(tem., alazã. 5 anos, Argentina, por 
Snow Cat e Llanura. do Haras Guarehy), Julio 
Santos, 59 quilos. 

8.° 	PROTESTA (tem.. cast., 5 anos, Argentina, por 
Magabit e Prestigiosa, do Haras Quatro Erres), 
Antonio Bolino, 59 quilos. 

Não correram Loanza, e Coaramita. Tem-
po, 74" e 5í10 (areia leve). Criador, Haras São 

Luiz (Hernani de Azevedo Silva). Treinador, 
Enir Feijó. 

Inch 

A brilhante campanha de Inch, milheira ex-
celente e velocista melhor ainda, engloba oito 
vitórias, das quais três são clássicas, além do 
que obteve nove colocações em vinte e duas cor-
ridas, o que significa que em cinco vêzes ape-
nas entrou descolocada. Seus ganhos alcançam 
a soma magnífica de Cr$ 21.560.000, assim re-
partidos: Cr$ 17.200.000 de primeiro lugares e 
Cr$ 4.360.000 de colocações. 

Por ordem cronológica, as melhores vitó-
rias de Inch foram as seguintes: Prêmio Rodol-
pho Lara Campos, em 1.500 metros, areia, sôbre 
Harkhan, Neocádia, Naruoca e Quinei; Clássico 
Guilherme Ellis, em 1.500 metros, areia, sôbre 
Neocádia, Naruoca, Tailandia e outras; Grande 
Prêmio Erasmo T. Assumpção, em 1.000 metros, 
grama, sôbre Hialeah, Abadia II, Coaramita e 
outras; Grande Prêmio Antonio Prado, em 1.609 
metros, grama, sôbre Cajado, Kaito, Caio e ou-
tros; Grande Prêmio Associação Brasileira de 
Criadores de Cavalos, prova internacional em 
1.200 metros, grama, sôbre o argentino Tauma-
turgo, Jidra, Ditongo e outros; e finalmente a 
prova aqui focalizada. 

Inch descende do consagrado reprodutor 
Pevter Platter, que em anos sucessivos tem 
ocupado lugar de destaque nas estatísticas, e da 
égua Kamar que, nos últimos quatro anos, larnen-
tàvelmente ficou vazia, tal como já acontecera 
em 1959; são seus filhos, a partir de 1954, Ca-
catua, Dibdin, Enchante, Flat Foot, Gromar e 
Inch, todos êles, com exceção de Dibdin, que 
descende de Tevere, filhos de Pewter Platter, 
convindo lembrar que Flat Foot foi excelente 
ganhador clássico e que Gromar, ótimo cavalo 
de 'handicap". 
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Tríplice Coroa: Blue Chip obsta 

que Fr -igia se candidate ao título 
A importância do Grande Prêmio Barão de 

Piracicaba, decorre não apenas do seu valor in-
trínseco como disputa clássica prôpriamente dita, 
mas também porque constitui a primeira etapa 
da Tríplice Coroa de éguas, certame destinado a 
proporcionar às potrancas oportunidades quase 
tão amplas quanto idealmente seria possível lhes 
dar em função do seu sexo. A Tríplice Coroa, 
embora difícil de ser conquistada, e não obstante 
sua história curta já tem sua galeria formada 
por três nomes de inegável expressão: Dulce, 
Olhada e Jembélia. Nesta temporada sua pri-
meira etapa não teve o resultado esperado, pois 
a presumida líder da ala feminina, Frigia, fra-
quejou ante o maior ímpeto final de uma reve-
lação que já vinha se anunciando: Blue Chip, 
elemento que poderá alcançar as demais etapas 
com êxito. 

O percurso 

Frigia e Blue Chip dificultaram muito a 
partida que, todavia, foi dada em excelente con-
dição. Fiel aos seus característicos de animal 
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muito veloz, Frígia foi para frente seguida de 
Milheira, Querúbia e Sumba, correndo mais atra-
sadas Blue Chip e Volamita. A prova não so-
freu maiores alterações até que a curva da Vila 
Hípica fõsse alcançada, oportunidade em que 
Frigia aumentou alguma coisa o ritmo de seus 
galões, sem que seu jockey tivesse ainda revela-
do qualquer preocupação. Uma vez alcançada 

O cavalo nacional Jocelyn iniciou-se 1)enl na reprodu- 
ção por intermédio de sua bem sucedida filha, Blue Chip. 

z 
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Frigia. 1)1111 junto (Ia CrCa 010 VP 1. ainda 81 adiante nos 
O melros. 	RI ut' ( li ip, passando por Mi 1h ei la, avança. 

a reta, Frigia aumentou a vantagem que a sepa-
rava de Milheira, notando-se que Blue Chip, aos 
poucos colocada por seu jockey, aparecia já em 
terceiro, começando a avançar verdadeiramente 
nos 400 metros derradeiros, livre de qualquer 
embaraço, pois vinha pelo centro da raia. Fal-
tando 200 metros para o disco o jockey de Fri-
gia, apercebendo-se do avanço de Blue Crip, usou 
pela primeira vez o chicote. Nesta altura, Blue 
Chip já havia passado francamente por Milheira 
e Volamita e descontava com ímpeto crescente 
os poucos corpos que Frigia levava adiante dela. 
Nos metros derradeiros, como Frigia esmore- 

cesse, a luta foi breve, mas renhida, tendo a 
Comissão de Turf proclamado a vitória de BIue 
Chip após a consulta ao "photochart". Blue 
Chip, a ex-Quibell, havia livrado cabeça de van-
tagem. Milheira ficou com o terceiro lugar, sem 
impressionar. 

Resumo técnico 

GRANDE PRÉMIO BARÃO DE PIRACI-
CABA Primeira prova de Tríplice Coroa de 
Éguas - Para potrancas nacionais de 3 anos - 

É cada, vez maior o ímpeto de 
BIue Chip; Frigia resiste. Mi-
Iheira encobre Querúbia. Vola-
fita e SLImba são as últimas. 
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Já lem próximas do disco, 
Bine Chip e Frigia estão em 
p l e n a disputa; nota-se que 
Blue Ch!p vem melhor; Mi- 

Iheira depois. 

1.609 metros (grama) - Prêmios: Cr$ 9.600.000, 
sendo, Cr$ 6.000.000 à primeira, Cr$ 1.800.000 
à segunda, Cr$ 1.200.000 à terceira e Cr$ 600.000 
à quarta. Aos criadores, 10. 

1.0 
- BLUE CHIP (fem., cast., 3 anos, São Paulo. 

por Jocelyn e Jungle Bel!, do Stud B.B.C.), Juan 
Marchant, 56 quilos. 

2.° - FRIGIA (fem., cast., 3 anos, São Paulo. por 
Melody Fair e Harpavi, do Haras Santa Thei'ezi-
nha), Clovis Dutra, 56 quilos. 

3,0 
- MILHEIRA 	ex-Mascotita (tem., torcI., 3 anos, 

São Paulo, por Burphan e Merry Deb, dos Haras 
Jahú e Rio das Pedras), Joaquim G Silva, 56 
quilos. 

4,0 
- VOLANITA fem., cast., 3 anos, São Paulo, por 

Go Drake e Jaquirana, do Stud Alvaro Pires), 
Augusto Cavalcanti, 56 quilos. 

50 	QUERÚBIA (tem., cast., 3 anos, São Paulo, por 
Peter's Choice e Royal Speech, do Stud Benfica), 
Eduardo Le Mener Filho, 56 quilos. 

6.° - SUMBA ) f(,m.. alazã, 3 anos, São Paulo, por 
Peter's Choice e Dammit, do Stud Tuliar(, Luiz 
Rigoni, 56 quilos. 

Não correram Marisela e Tequila. Tempo, 
102" (grama leve, com cêi'ca móvel). Criador, 
Francisco A. Ladeira. Treinador, Fernando P. 
Schneider. 

O ângulo eni que foi batida a 
foto dá vantagem para Frígia, 
fias, na verdade, Blue Chip já 
igualou-Lhe a linha. Milheira 

mantém-se coo terceiro. 
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BIue Chip 

São raros os animais que se utilizam de 
uma prova de alta expressão para, rigorosamen-
te falando, iniciar uma nova campanha, uma 
campanha de âmbito clássico. Ëste é, todavia, 
o caso de Blue Chip, que chegou ao importante 
Grande Prémio Barão de Piracicaba, justamente 
a primeira etapa da Tríplice Coroa de Ëguas, 
sem haver até então vencido mais do que duas 
provas comuns. De qualquer forma, êste triun-
fo não pode ser tido como casual, uma vez que 
as mais próximas apresentações de Blue Chip 
em relação ao Grande Prêmio tinham sido exce-
lentes, indicativas de um progresso evidente, que 
se acentuou a medida que a distância aumen-
tava. Na milha, Blue Chip sentiu-se muito mais 
a vontade, logrando impôr uma superioridade 
que, em previsão normal e lógica, deverá con-
t'irmar. 

A campanha de Blue Chip é a que se segue: 
três vitórias, cinco colocações e, como correu 
onze vêzes, três descolocações. O total de seus 
prêmios é de Cr$ 11.400,000, sendo que Cr$ 
9.000.000 correspondem às suas vitórias e os res-
tantes Cr$ 2.400.000 às colocações. 

Blue Chip é filha de produtos nacionais: 
Jocelyn e Jungle Bell. O cavalo, que se notabi-
lizou por sua grande resistência física e capaci-
dade de suportar altas cargas, iniciou-se brilhan-
temente como reprodutor, pois a geração a que 
pertence Blue Chip é a sua primeira produção. 
Quanto a Jungle BelI ela se iniciou como repro-
dutora em 1955, dando Beline, por Faublas; 
Arandela, em 1957, também por Faublas; Jacy-
Porã, em 1959, por Emperor; Pétala, em 1961, 
por Sun Valley; Blue Chip, em 1962, por Joce-
lyn; e Bandeau, em 1963, por Jocelyn, tendo em 
1964 ficado vazia de Pewter Platter. 

1 

Blue Chip, com Juan Marchant, chegou a tempo (te livrar 
p(-queixa vantagem sôbre Frigia. Foi urna bela conquista. 
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Eloquência vence fácil, e Delos 

por desclassificação, forma dupla 
Em virtude das importações que o Jockey 

Club de São Paulo fêz nos últimos anos, torna-
ram-se freqüentes no Hipódromo Paulistano a 
disputa de provas nas quais figuram éguas es-
trangeiras em confronto com as nacionais. O 
calendário dos clássicos e Grandes Prêmios não 
ficou alheio a êste acontecimento, figurando en-
tre as provas significativas que deram acesso aos 
produtos alienígenas o interessante Clássico In-
dependência, comemorativo de nossa maior data 
cívica, disputado nêste ano, como nos demais, 
com pleno êxito. 

O percurso 

A partida foi normal. Jumumba se encar-
regou de pontear, perseguida por Loanza e Elo-
quência. A rigor, tanto a estrangeira quanto a 
nacional limitaram-se a vigiar a vanguardeira 
que, embora imprimindo um "train" esperto, 
não foi hostilizada até o final da curva. Nêste 
local, Eloquência, de golpe, passou por Loanza 
e já na reta suplantou Jumumba, disparando 
para o disco com grande desenvoltura. A partir 
dos últimos trezentos metros, Delos e Jundiá  

atropelaram juntas, disputando a segunda colo-
cação, tendo Jundiá cruzado o disco com vanta-
gem sõbre Delos, mas a Comissão de Turf fêz 
soar o sino de reclamação, acabando por des-
classificar Jundiá em favor da companheira de 
Eloquência, por ter a filha de Manguari emba-
raçado a livre ação de Delos nos derradeiros cem 
metros. Com  isso, vingou a "dobradinha" de 
Da. Zélia G. Peixoto de Castro. 

Resumo técnico 

CLÁSSICO INDEPENDÊNCIA 	Para 
éguas de qualquer país de 4 e mais anos - 
1.800 metros (grama) - Prêmios, Cr$ ...... 
6.400.000, sendo 4.00.000 à primeira colocada, 
Cr$ 1.200.000 à segunda, Cr$ 800.000 à terceira, 
Cr$ 400.000 à quarta. Aos criadores das nacio-
nais, 10. 

1 0 

 

ELOQUÊNCIA tem., tord., 4 anos, São Paulo, 
por Pi'ósper e Ti'oth, da sra. Zélia G. Peixoto de 
Castro), Carlito Taborda, 59 quilos. 

2. ° 	DELOS (tem., cast., 5 anos, São Paulo, por 
Prõsper e Platina, da sra. Zélia G. Peixoto de 
Castro), Juan Marchant, 60 quilos. 
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Duas fases cio Clássico Independência: ao alto, Eloquência tem ampla vantagem sobre Jundiá e 1)elos, que lutam pela 
dupla e encobrem Loanza e Cantalou. Em baixo, a filha de Prósper, coro Carlito Taborcia, alcança fácil o disco. 

3. ° 	JUNDIÁ:.' 	feri.. cast., 4 anos. São Paulo, por 
Mariguari e Gargalhada, do Stud M.M.MJ, José 
Alvos, 59 quilos. 

1» 	LOANZA (fem., alazã. 4 anos, Argentina, por 
Montmartre (, Alabada, do Haras Prelúdio), Luiz 
Rigoni, 60 quilos. 

5•0 	 CANTALOU (tem., cast., 6 anos, São Paulo, por 
Fastener e Mahdi, dos Haras São José e Expe-
dictus . Joaquim R. Olguin. 60 quilos. 

6,° 	ROYAL FLOWER ( fem., cast., 4 anos, São Paulo. 
por AI Mabsoot e Dammit, do Haras Patente), 
Dendico Garcia, 59 quilos. 

7." 	JUMUMBA (fem., cast., 5 anos, São Paulo, por 
Voluntário e Vainjane, do si'. Carlos Amai ai (. 
A lhênzio Barroso, 60 quilos. 

Desclassificada do 2." lugar. Tempo, 113" 
(grama leve). Criador, Haras Mondêsir (A. J. 
Peixoto de Castro Júnior). Treinador, Mário de 
Almeida. 

Eloquència 

O número das vitórias obtidas por Eloquên-
cia em sua frutuosa campanha é um atestado 
evidente de suas qualidades; ela ganhou nove 
provas e outras mais não conquistou em virtude 
de sua bem conhecida ogeriza pela raia pesada. 
Do total de seus êxitos, cinco são clássicos numa 
brilhante sequência: Clássico Luiz Alves, Clás- 

sico Guilherme Ellis, Grande Prêmio Barão de 
Piracicaba, Grande Prêmio José Guathemozin 
Nogueira e agora o Clássico Independência, no-
tando-se que das três provas da tríplice coroa ela 
venceu duas, sendo que na etapa intermediária, 
o Grande Prêmio Diana, ela foi derrotada por 
Julêda, que vinha lutando pela liderança de sua 
geração. 

Tendo corrido 16 vézes, Eloquência venceu 
nove páreos, entrando colocada em quatro outras 
oportunidades pala, consequentemente, ficar ape-
nas 3 vêzes foia do marcador. Com  isso, seus 
prémios somam Cr$ 24.000.000, dos quais Cr$ 
18.300.000 foram obtidos com as vitórias e os 
restantes Cr$ 5.700.000 com as colocações. 

Eloquência é filha do craque nacional Prós-
per, que também na reprodução tem-se mostra-
do., possuidor de valor incomum. Quanto a sua 
me é ela a égua estrangeira Troth, cuja produ-
ção no Haras Mondèsir é incomumente numero-
sa, bastando dizer que em 18 anos deu catorze 
filhos. Após ficar vazia em 1946, deu nove fi-
lhos consecutivamente: Oliza, Paió, Quilaia, 
todos por King Salmon; Rosada e Sandim, am-
bos por Legend of France; Treta, por King Sal-
moa; Ulloa, por Legend of France; Violeiro e 
Xiba, ambos por Swallow Tail. Após falhar em 
1956, deu Anona, por Svallow Tail; Baixio e 
Côrte, ambos por Prósper; tendo ficado vazia 
em 1960, produziu Eloquência no ano seguinte 
e, por fim, depois de falhar em 1962, deu Guaxi-
nin, por Quiproquó, em 1963. 
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Zenabre, *I l 
 a   como crac , vence 

1tamaraty após uma renhida luta 

O Clássico Antonio Prado, que através dos 
anos tem passado por algumas transformações 
de ordem técnica, nem por isso é menos impor-
tante, tanto que tem servido de etapa na cam-
panha de muitos dos melhores cavalos que pas-
saram pelas pistas de Cidade Jardim. Desta fei-
ta, porque marcou o reaparecimento de Zena-
bre, que vinha de conquistar o título de "crack" 
no Grande Prêmio Brasil, a prova foi dispu-
tada com particular interêsse. Na verdade, sua 
disputa e seu valor ultrapassaram a expectativa. 

O percurso 

Muito rápida e boa a partida, tendo Laurel 
e Golf, com seus jockeys desde logo empenhados 
em correr adiante, aparecido nos primeiros lu-
gares, forçando o ritmo da corrida; Zenabre fi-
cou em terceiro, seguido de Biazon, Itamaraty, 
Dulçor, Young Love e Interlagos. Sempre con-
servando os três primeiros suas posições respec-
tivas os animais alcançaram a curva, local onde 
o "train" se avivou, procurando então tanto 
Zenabre quanto Biazon se aproximar de Golf e 
Laurel. Iniciada a reta, Laurel desgarrou, dei- 
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Sério mas feliz, o grande jockey Uendieo (jarda deixa 
a. raia no dorso de Zenabre após a brilhante conquista. 

xando providencial passagem por dentro, por 
onde Dendico Garcia lançou Zenabre, assumindo 
o comando do lote em poucos metros. Biazon 
passou para segundo, tentando in(tilmente se 
aproximar de Zenabre, enquanto Itamaraty me-
lhorava i'àpidamente pelo centro da raia. Era 
tão boa a ação de Itamaraty, que nos últimos 
trezentos metros pôde igualar a linha de Zena-
bre, mas como o favorito acionasse com reserva 
de energias, o filho de Kameran Khan não o 
pôde ultrapassar, mas ambos os animais trava-
Iam renhida luta, aproximando-se velozmente do 
disco, separados por pequena diferença. Zena-
bre ganhou por três quartos de corpo, ao tempo 
em que Dulçor, vários corpos atrás de Itamaraty, 
terminava em terceiro. 

Resumo técnico 

CLÁSSICO ANTONIO PRADO - Para ca-
valos de qualquer país de 4 e mais anos - 
2.000 metros (grama) - Prêmios: Cr$ 6.400.000, 
sendo, Ci'S 4.000.000 ao primeiro colocado, Cr$ 
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1.200.000 ao segundo, Cr$ 800.000 ao terceiro e 
Cr$ 400.000 ao quarto. Aos criadores, 10. 

1.0 - ZENABRE masc., cast., 4 anos. São Paulo, par 
Pharas e Remingi ou 1 do si Theoi caio Piza de 
Lava Dendico Garcia, 59 quilo. 

2.° - ITAMARATY (masc., casi., 5 anos, São Paulo, 
por Kameran Khan e Fi - olic, do Haras Polaris ) 
José Alves, 61 quilos. 

30 	DULÇOR (rnase., cas., 4 anos, São Paulo, p01' 

Coaraze e Duty, do Stud Seahi'a 1, Luiz Rigoni. 
59 quilos. 

4» 	YOUNG LOVE masc.. tor(l., 5 ano', São Paulo, 
pci' Pharas e La Parda, cio SIud Rio Pi'âto), 
Una Burno, 61 quilos. 

5." 	BIAZON nlosc., cast., 5 anos. São Paulo, por 
Aol i'ologo e Gloria, do Stuci Valéria), Joaquim 
R. Olguin. 61 quilos. 

6.° - INTERLAGOS (rnasc., alazão. 5 anos, São Piiulo, 
por Manguani e Cantai'elle, do si'. Max Pevlinan 
Alcksian Artin, 61 quilos. 

7 ° 	LAUREL (masc., cast.. 4 anos. São Paulo, por 
Iiurpham e Embroesa, dos Haras Jahü e Rio das 
Pedras 1, Joaquim G. Silva, .39 quilos. 

50 	GOLE' (masc.. cast., 7 anos, São Paulo. por 
Flamboyant cio Fi'c'snay e Gargalhada, do SI ud 
Aranha & Aluisio), Alhênzio Barroso, 61 quilos. 

Não correram Silrone, Quaribi, AI Jablnr e 
Vaudevilie. Tempo, 124" e 4 , 10 (grama leve). 
Criador, Haras Bela Esperança (José Paulino 
Nogueira). Treinador, João Godoy. 

Zenabre 
Uma campanha realmente expressiva, roto 

de sua condição inata de "crack", e dos cons-
tantes progressos que acusou, a partir do mo-
mento em que foi experimentado em perclJi'SO 
mais longo, o que se deu em março, Zenabre em 
dez apresentações obteve cinco vitórias, três se-
gundos lugares e dois terceiros, em consequência 
do que se verifica, que jamais entrou descolo-
cado. Seus prêmios somam a cifra já impres-
sionante de Cr$ 70.620.000, dos quais apenas 
Cr$ 11.020.000 correspondem às colocacões. 

Para que Zenabre tivesse já alcançado tanto 
êxito, contribuiu expenencialmrente seu retum - 

Jtiiã; 

Na altura dos 500 metros finais, Zenabre e Itaniaraty 
travam a violenta luta que durou até cruzarem o disco. 

bante triunfo na mais importante prova interna-
cional do turf do Pai,, o Grande Prêmio Brasil, 
disputado no Hipódromo Brasileiro em 3.003 
metros. Na oportunidade, o produto paulista 
derrotou com grande facilidade o numeroso lote 
de animais, entre os quais figuravam valores es-
ti'angeiros. Após êste triunfo, Zenabre correu 
a clássico aqui focalizado e, ante rioi'mente, ha-
via vencido, além de dois páreos comuns, o 
Grande Prêmio 14 de Marco (2.400 metros), oue 
foi o "mágico condão" de sua revelação. No 
que se refere às suas colocações urna delas me-
rece um especial destaque. não apenas norque 
foi obtida no Grande Prêmio São Paulo, mas 
porque foi a credencial de que necessitava para 
correr o Grande Prêmio Brasil; na ocasião, o 
filho de Pharas chegou em terceiro, atrás de 
Maanin e de Itamaraty, dêste último separado 
por pequena diferença, sendo certo que de am-
bos se desforrou nas suas apresentações se-
nuintes. 

Zenabre é um belo exemplar da ci'iacão 
nacional produto de um dos mais credenciados 
baias do País, o "Bela Esperança", de que é 
titular um autêntico técnico, o sr. José Paulino 
Nogueira, empenhado em criar antes qualidade 
do que quantidade. 

O ganhador do Clássico Antonio Prado é 
um filho de Pharas e de Remington, o primeiro, 
cavalo importado da Europa, e que teve meno-
res oportunidades do que realmente merecia na 
criação, a segunda, égua nacional de bela oi'i-
gcm, convindo notar que tanto o cavalo quanto 
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a reprodutora descendem de Pharos, nome que 
aparece na segunda geração de seus respectivos 
"pedigrees", constituindo tal coisa um poderoso 
e sedutor "imbreading" sõbre o credenciado filho 
de Phalai'is. 

Remington, nascida em 1954, uma vez incor-
porada à criação após uma campanha razoável, 
produziu Yocar, em 1960, fêmea por Eboo, e 
após ela, no ano seguinte, Zenabre. Em 1962 
e 1963 ficou vazia. 

2 



Pi'jn(e ( hini 
Vatotit 

Vathi 

ANTON Y 'E 

Belf,,n&I 
.ii to niuie 

Santa .iitoiiia 

F)xlaw 
Fox li i  ri 

I'rin1ei ral 

AIAI,IA 

J Fiterari 
Rarity 

(Tivoir 

HELENA VAMPA 
Hrtrry 	Ou 

liii o te r' 
1 

140011 
Sei elie 

lEis 1-ti 	íixia,s 
Ruryal 

(ari,une 
1'rinees 

Rt)yuLl 	Is 

i:nero 

5ev ilhina 

OtROItEI.LA 
Filio 

Mimada 
Linuie,a 

lei(,,(i,e. n!a:- i(ú. R(, (,inie ,1 	Sul - 

Gaúcha Heíena Vampa obtém em 

Cidade Jardim significativo êxito 
O Clássico Presidente Silvio Alvares Pen-

teado acabou resultando em algo inédito no Hi-
pódromo Paulistano: venceu uma gaúcha He-
lena Vampa - o que bem é o reflexo dos pro-
gressos que nos últimos anos alcançou a criação 
do Rio Grande do Sul. Embora Eloquência tenha 
corrido muito menos do que era esperado, o que 
provàvelmente se deve ao estado anormal da 
pista, não é menos certo que o êxito de Helena 
Vampa foi obtido com grande autoridade. 

O percurso 

Houve considerável atraso para Ronda Ne-
gra na partida. Eloquência apareceu adiante, ao 
tempo em que Jundiá e Helena Vampa empare-
lhadas corriam a seguir, vindo depois Delos e 
Royal Flower. No final da curva da direita, o 
jockey de Jundiá forçou Eloquência a correr 
mais forte, preocupado com o ritmo da corrida 
que era muito lento; Jundiá chegou a dominar 
Eloquência mas, nos 1.400 metros, a tordilha 
voltou ao primeiro lugar, ao tempo em que He-
lena Vampa era a terceira, acionando com 
grande desenvoltura, dois corpos apenas atrás de 
Jundiá; Delos era a quarta colocada. Nos 800 
metros, Jundiá voltou a insistir, assediando Elo-
quência para, na entrada da reta, passar pela 

Z. 

: t 
a 

,2T 

i 

A bela égua gan(lia Uelrna Vaulipa. tendo José Fernan- 
des 110 dorso, deixa a raia após sua valiosa Conquista. 

favorita; como Eloquência reagisse, a luta tor-
nou-se intensa, o que facilitcu o avanço de He-
lena Vampa; esta, ràpidamente passou por Elo-
quência, que dava mostras de esmorecimento e 
dominou Jundiá, seguindo firme para o disco, 
que transpôs com dois corpos de vantagem só-
bre Jundiá. As demais correram pouco. 

Resumo técnico 

CLASSICO PRESIDENTE SILVIO ALVA-
RES PENTEADO - Para éguas nacionais de 
4 e mais anos 2.400 metros (grama) - Prê-
mios: Ci$ 6.400.000, sendo, Cr$ 4.000.000 à 
primeira colocada, Cr$ 1.200.000 à segunda, 
Cr$ 60.000 à terceira e Cr$ 400.000 à quarta. 
Aos criadores, 10. 

1 . 0 	HELENA VAMPA (tem., alazã, 4 anos. Rio Gran- 
de do Sul por Luigi Vampa e Hisbela, do se. Fer-
nando do Silva Carrilho), José Fagundes, 59 
quilos. 

2° -- ÜUNDIÁ (tem. cast,, 4 anos. São Paulo. por Man-
guari e Gargalhada, do Stud MMML José Alvos, 
5(-( quilos 
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Na altura dos 20 metros, Helena Vampa domina, «de via- 
gem». Eloquència e ,Jundiá. Pelos aparece distanciada. 

30 - - Eloquência fera., torci., 4 anos, São Paulo, por 
Próspei' e TrotO, da sl'a. Zélia G. Peixoto de 
Castro) Canil o Taborda, 59 quiloc. 

4° 	DELOS fera., casi., 5 anos, São Paulo, por Prós- 
pei' e Platina, da sra. Zélia O. Peixoto de Castio 
Juan Marchant, 61 quilos. 

50 - ROYAL FLOWER (fera., casl., 4 anos. São Paulo, 
por Ai Mabsoot e Darnrnit, cio E-lapas Patente, 
Luiz Rigoni, 59 quilos. 

6.0 - RONDA NEGRA fem., cast., 4 anos, Paraná, por 
Fei'ino e Casi ilie, (lo St ud Paraná), Eduardo Le 
Mener Filho. 59 quilos. 

Não correu My Reine. Tempo, 156" e 810 
(grama encharcada). Criador, Haras Imbembei. 
Treinador, Alcides Morales. 

Helena Vampa 
Tendo corrido nos hipódromos do Cristal, 

Gávea e Cidade Jardim, em tedos êles mostrou 
Helena Vampa possuir classe, fazendo a promo-
ção dos produtos nascidos nos haras sulinos. 
Em Pôrto Alegre, onde fêz sua primeira campa-
nha, a neta de Antonym cbteve quatro vitórias, 
duas das quais clássicas, além de um segundo, 
dois terceiros e um quinto lugares, somando seus 
prêmios Cr$ 1.395.500, quantia apreciável levan-
do-se em conta o valor dos prêmios distribuídos 
no "Cristal"; e dessa soma, Cr$ 1.210.000 cor-
respondem aos triunfos. Quanto a Gávea, He-
lena Vampa ali mostrou um grande padrão de 
regularidade, tendo vencido uma vez e entrando 
coloJada nove vêzes, a saber: sete segundos, um 
terceiro e um quarto lugares, com prêmios que 
totalizam Cr$ 5.275.000, sendo que Cr$ 1.000.000 
correspondem à vitória. Juntando-se os 
Cr$ 4.000.000 obtidos com a vitória no Grande 
Prêmio Silvio Alvares Penteado, encontra-se a 
soma total de Cr$ 10.670.500, indiscutivelmente 
expressiva. 

Helena Vampa, uma égua de belo físico, pelo 
vigor e pela harmonia de suas linhas, é um pro-
duto resultante do cruzamento de dois animais 
nacionais: o cavalo paulista Luigi Vampa, de 
grande filiação, e a égua gaúcha Hisbela, que é 
filha de His Highness, portanto da sempre Ire-
valente linhagem de Hurry On. 

3à  Wm 

0J 
' 

Helena Vampa completa a milha, e meia vencendo esmaga- 
doramente suas adversárias. Jundiá suplanta Eloquéncia. 
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Provas de Animação 

No terceiro trimestre 13 

pareos corridos com êxito 

Joaquim da Cunha Bueno 

Jayme Torres 

Jockey Club Brasileiro 

Rodolpho Lara Campos 

José S. Quinta Reis 

11 de Agosto 

Duque de Caxias 

José Bento de Paula Souza 

Farwell 

José Bonifácio de Andrada 

e Silva 

Primavera 

Cândido Egydio Souza 

Aranha 

Prefeitura Municipal 
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Prêmio Joaquim da Cunha 
B ueno 

Uma das modificações feitas no calendário 
do Jockey Club de São Paulo, foi a substituição 
do Prêmio Firmiano Pinto pelo Prêmio Joa-
quim da Cunha Bueno, no que se refere às con-
dições técnicas; as denominações foram manti-
das, mas passaram a batizar outros páreos. O 
"Firminiano Pinto" cedeu seu característico mar-
cante: a reunião de potrancas nacional de 3 anos, 
inéditas, ao "Joaquim da Cunha Bueno". Em-
bora com diferente denominação, a prova é a 
mesma e de grande importância, tendo desta 
vez assinalado uma bela vitória de Murta, filha 
de Adil. 

Atrasaram-se na partida Dhele e Sota Ka-
trum. Depois dos primeiros metros, Enamourêe 
firmou-se na ponta, seguida de Stellina e Sivry; 
contudo, antes do início da curva, Murta passou 
para o segundo, vigiando Enamourêe. Na reta, 
foram inúteis os esforços de Enamourõe para 
resistir a Murta que, após breve luta, venceu 
fàcilmente. Sivry entrou em terceiro mas dis-
tanciada das duas primeiras. 

Resultados 

PRÊMIO JOAQUIM DA CUNHA BUENO 
- Para potrancas nacionais de 3 anos, inédi-
tas 1.400 metros (areia) - Prêmios: Cr$ 
4.000.000, sendo Cr$ 2.500.000 à primeira colo-
cada, Cr$ 750.000 à segunda, Cr$ 500.000 à ter-
ceira e Cr$ 250.000 à quarta. Aos criado-
I'(5, 10(.  

1.0 	MURTA (fem., alazã. 3 anos, São Paulo. por 
Adil e La Tour l3elle), Joaquim G. Silva. 56 
quilos. 

2.0 - FNAMOURJ2E fem., alazã, 3 anos, São Paulo, 
por Cohalt e Enamour). Luiz Rigoni .56 quilos. 

30 	SIVRY (f( , m., cast., 3 anos, São Paulo, poi Nordic 
e Krassá), José O. Silva Filho, 56 quilos. 

4,0 	STELLINA fem., cast., 3 anos, São Paulo, por 
Ai Mahsoot e Arlette), Edgar Gonçalves, 56 quilos. 

5.' 	DHELE (fem., cast., 3 anos, São Paulo, p01' 

Hamdam e Hele (, Clóvis Dutra. 56 quilos. 

6. 1 	RIRACATA fem., cast., 3 anos, São Paulo. p01' 

Ogan e J'acaia (. Julio Santos, 56 quilos. 

7,0 	KITTY FOX fem., cast., 3 anos, São Paulo, por 
Takt e Ciépe Suzelte), Antonio Bolino, 56 quilos. 

$.° 	SOTA RATRUM fem., cast., 3 anos, Paraná. 
per Red Ocloh( , i' e Castilie), Eduai do Le Mmci' 
Filho, 56 quilos. 

Tempo, 88" e 8, , 10 (areia leve). Criador 
e proprietário, 1-laias Jahú e Rio das Pedras (J. 
Adhemar e Nelson de Almeida Prado). Treina-
dor, Castorino Borges. 

Dados 

A estréia de Murta, um dos três produtos 
da égua importada La Tom' Beile, deixou exce-
lente impressão. Na verdade, como era espe-
rado ela e outra das "racudas" competidores: 
Enamourèe, dominaram a corrida desde a par-
tida. La Tour Belie deu Joybelle, utilíssima 
égua, em 1961, importada cheia de Beygler Bey 
e. em 1963, após ter produzido Murta no ano 
anterior, deu Netuno, um macho, por Gualicho. 
O pai de Murta é o extraordinário Adil, repro-
dutor nôvo mas já consagrado, um dos mais ex-
1 i'aoi'dinai ios parelheii'os das pistas nacionais. 



junto da cêrca interna, o que lhe possibilitou a 
entrar na reta em segundo, precedido sõmente 
de Mandil; êste, então mais exigido, fugiu algo, 
mas, a partir dos 400 metros derradeiros, Ama-
sis fêz uma vigorosa e vibrante atropelada, do-
minando Mandil nos últimos 100 metros, a tem-
po de ganhar por mais de um corpo. 

Resultados 

PRÊMIO JAYME TORRES 	Para potros 
nacionais de 3 anos, inéditos 	1.400 metros 
(areia) 	Prêmio: Cr$ 4.000.000, sendo, Cr$ 
2.500.000 ao primeiro colocado, Cr$ 750.000 ao 
segundo, Cr$ 500.000 ao terceiro, Cr$ 250.000 
ao quarto. Aos criadores, 10. 
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Prêmio Jayme Torres 

A prova para potros nacionais de 3 anos, 
inéditos, tradicionalmente corrida no Hipódromo 
Paulistano em meio a temporada, que até éste 
ano chamava-se Prêmio Herculano de Freitas, 
passou a ser denominado Prêmio Jayme Torres. 
Trata-se, como sucede com a prova correspon-
dente para potrancas ("Joaquim da Cunha Bue-
no"), oportunidade para que os elementos de 3 
anos não precoces possam ter uma estréia mais 
brilhante. Agora venceu Amasis, de forma sen-
sacional. 

Partida rápida, tendo em seguida se atrasa-
do algo Vislumbre e Sortile. Mandil apareceu 
adiante, mas foi logo atacado por Paganini, sur-
gindo Ducado em terceiro; mas atrás corriam 
Karatê, Amasis e King Twist. Nesta ordem fi-
zeram toda a curva, tendo Karatê virado muito 

- - 

Amasis, l)111'te da primeira produção do cavalo nacional Xa- 
veco, vence o Prêmio Jaynie Torres, sôbre Mandil, por AdiI. 

1,0 - AMASIS masc.. cast., 3 anos, São Paulo, por 
Xaveco e Que Boa), Augusto Cavalcanti, 56 
quilos. 

2.0 - MANDIL )masc., cast., 3 anos, São Paulo, por 
Aclil e Fava). Joaquim G. Silva, 56 quilos. 

3° 	DUCADO (masc., alazão, 3 anos, São Paulo. por 
Royal Foresi e Duty). Luiz Rigoni, 56 quilos. 

4 0  - KARATË (masc.. cast.. 3 anos, São Paulo, por 
Takt e Portoii'e), Clovis Dutra, 56 quilos. 

5° -- PAGANINI (masc., cast., 3 anos, São Paulo, 
p01' Nisos e Park Lane), Albenzio Barroso, 56 
quilos. 

6,0 - RING TWIST (mase., toi'd., 3 anos, São Paulo, 
por Taki e Filie (lo Troie , Antonio Bolino, 
56 quilos. 

70 _ MOSTRADOR ) masc., alazão, 3 anos, Paraná, 
p01' Piraquê e Utria), Luiz Taborda, 56 quilos. 

8.0 - SORTILE (mase., alazão, 3 anos, São Paulo, 
Por Johnny Reed e I3ui'tille, Gastão Massoli, 
56 quilos. 

90 - LEMÀRIO (mase., cast., 3 anos, São Paulo. 
por Brave Buck e Falênia). José Alves, 56 quilos. 

10,0 	VISLUMBRE )masc., alazão, 3 anos, São Paulo, 
por Narvik e Pastorale). José O. Silva Filho, 56 
quilos. 

Não correram Atachê e Saigô. Tempo, 
88" e 4/10 (areia encharcada). Criador, Irmãos 
A':sumpção. Proprietário, Stud Mexicano. Trei-
n,dor, Luiz Avino. 

Poli -os de ótimas origens esticaram nêste 
páreo, tendo prevalecido Amasis, que não era 
dos mais cotados. Todavia, o neto paterno de 
Sayani mostrou ótimas qualidades e um preparo 
perfeito. Trata-se de um produto de um repro-
dutor nacional que desponta como grande espe-
rança, o clássico Xaveco, que pertenceu a uma 
das mais brilhantes gerações dada às pistas pelos 
haras do País. A mãe de Amasis, também na-
cional, é Que Boa, cujo primeiro produto, em 
1960, é Urdo, por Fairy King; depois ficou va-
zia em 1961, para no ano seguinte dar Amasis. 
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Interlagos voltou a provar 
suas qualidades de animal re- 
sistente, vencendo em niagni- 
fico estilo o Prémio Jockey 
('mb Brasileiro. O filho de 
iLanguari e Canlarelie prosse- 

gue evoluindo. 

Prêmio Jockey Club 
Brasileiro 

A disputa do Prêmio Jockey Club Brasilei-
ro, em virtude da distância da milha e meia, reu-
niu apenas 4 animais, mas três déles de exce-
lente campanha: Interlagos, Egoismo e Golf, e 
o quarto, Quaribi, animal em evolução. Venceu 
Interlagos, assinalando nôvo recorde para a dis-
tância de 2.400 metros na areia. 

Partida rápida e boa, tendo despontado In-
terlagos, para logo deixar passar Golf e Egois-
ino. Sem grandes alterações o reduzido lote, 
com Quaribi em último, assim se manteve até 
o início da curva da Vila Hípica, local onde 
Egoísmo forçou mais, avançando sôbre Golf, ao 
tempo em que Intei'lagos também era lançado, 
avivando-se com isso o já esperto "train" da 
corrida. Alcançada a reta, Egoísmo e Interla-
gos passaram por Golf e, sempre em viva luta, 
alcançaram o disco, tendo Interlagos livrado 
apenas pescoço de vantagem. Quaribi também 
dominou Golf, mas ficou a vários corpos de 
Egoísmo. 

Resultados 

PRÊMIO JOCKEY CLUB BRASILEIRO - 
Para produtos nacionais de 4 e mais anos 
2.400 metros (areia) 	Prêmios: Cr$ 3.200.000, 
sendo, Cr$ 2.000.000 ao primeiro colocado, Cr 
600.000 ao segundo, CrS 400.000 ao terceiro e 
Cr$ 200.000 ao quarto. Aos criadores, fl).  

1. 	- INTERLAGOS (masc., alazão, 5 anos. São Paulo. 
por Manguai - i e Cantarellc), Dendico Garcia, 61 
quilos. 

2.' 	EGOISMO (mase., cast., 4 anos, São Paulo, por 
Alberigo e Urgência Cai'lito Taborda. 60 quilos. 

3." 	QUARIBI (masc., cast., 4 anos, São Paulo, por 
Ogan e Jiracaia). Julio Santos, 56 quilos. 

4° 	GOLE (mase., casi., 7 anos, São Paulo, por 
Flamboyant de Fresnay e Gargalhada) Luiz Ri-
goni. 61 quilos. 

Tempo, 130" e 4 10 (areia leve, superior 
ao recorde de Palace, que era 130" e 8 10). 
Criador, Haras Ipiranga (Milton Lodi). Pro-
prietário, Max Perlman. Treinador, Waldemar 
de Paula Mendes. 

Dados 
Cantareile tem em Interlagos o seu único 

produto cm São Paulo. Levada para o haras, a 
filha de Fairy King, depois de Interiagos em 
1960, deu um produto por Four Hills, no ano 
seguinte, que morreu; de 1962 para cá sem-
pre ficou vazia. A origem de Interlagos é cla-
ramente indicativa de suas aptidões de fundista, 
tanto pelo lado paterno (neto de King Salmon) 
quanto pelo materno (neto de Vatellor). 

Interlagos correu 26 vêzes, tendo vencido 8 
provas, bem como obtido 9 colocações, contan-
do-se entre seus êxitos três provas de animação: 
Prêmio Jockey Club do Rio Grande do Sul, em 
2.060 metros; Prêmio Almirante Barroso, em 
2.400 metros; e o Prêmio Jcckey Club Brasilei-
ro, aqui focalizado. Soma ganha: Cr$ ...... 
13.635.000, sendo Cr$ 9,700.000 de primeiros lu-
--ares e CiS 3.935.000 de colocacoca. 
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Prêmio Rodolpho Lara 
Campos 

Algumas das potrancas candidatas aos pos-
tos de liderança de sua geração, e outras mais 
que fariam teste definitivo para ingresso na es-
fera clássica, compuseram o campo do Prêmio 
Rodolpho Lara Campos, que, conforme as res-
pectivas campanhas, distribuiu pêsos de 55 a 
52 quilos. O resultado, surpreendente sem dú-
vida, revelou a vitória de Tequila, uma das que 
foram mais beneficiadas pelo "handicap". 

Partida rapidíssima e boa. Sumba logo Sul'- 

giu, perseguida por Vous Voila, vindo depois 
Querúbia, Celta e Volanita, ficando nas últimas 
colocações Tequila e Infância. Nos 800 metros, 
Sumba, Vous Voila e Querubia corriam na mes-
ma linha, travando desde logo intensa luta, as-
sim continuando até os primeiros metros da 
reta, quando Vous Voila livrou vantagem sem 
que, todavia, se destacasse. Nos últimos 300 
metros, Murta e Tequila emergiram dos últimos 
postos em violenta atropelada. Murta derrotou 
Vous Voila primeiro, mas foi superada por Te-
quila, que a dominou por meio corpo. 

Resultados 

PRÊMIO RODOLPHO LARA CAMPOS - 
Para potrancas nacionais de 3 anos - 1.500 me-
tros (areia) - Prêmios: Cr$ 4.000.000, sendo, 
Cr$ 2.500.000 à primeira colocada, Cr. 750.000 
à segunda, Cr 500.000 à terceira e Cr$ 250.000 
à quarta. Aos criadores, 10. 

Il.° - TEQUILA (fem., torci., 3 anos, São Paulo, por 
Fairplay e Tiquira, Albénzio Barroso, 52 quilos. 

2.0 	MURTA (fem., alazã, 3 anos, São Paulo, p01 

Adil e La Tour Beile, Joaquim G. Silva, 53 quilos. 

30 - VOUS VOILA (fem., cast., 3 anos, São Paulo, 
por Noceur e Noctambule, José Alves, 55 quilos. 

4,0 - VOLANITA [em., cast., 3 anos, São Paulo, por 
Go Drake Jaquirana), Augusto Cavalcanti, 52 
quilos. 

50 	QUERÚBIA (fem., cast., 3 anos. São Paulo, por 
Peter's Choice e Royal Spcech). Marden Aloriso, 
52 quilos. 

6. ° 	BLUE CHIP (fem., cast.. 3 anos. São Paulo, 
por Jocelyn e Jungle Beli), Juan Marchant, 52 
quilos. 

7,0 	SUMBA ([em., alazã, 3 anos. São Paulo, por 
Peter's Choice e DammiU, José O. Silva Filho. 
55 quilos. 

8.0 - CELTA (fem., cast., 3 anos, São Paulo. por Lo-
cidon e Onda Curta), Luiz F. Silva, 52 quilos. 

90 	INFÁNCIA (fem., alazã, 3 anos, São Paulo. por 
Nurriic e Dardalla), Loacir Cavalheiro, 52 quilos. 

Tempo, 93" e 5 10 (areia leve). Criador, 
Haras Morro Grande (Edmundo Pires de Olivei-
ra Dias). Proprietário, Stud Belmar. Treina-
dor, Carlino Arthur. 

INTERLAGOS TEQUILA 
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Dados 

Antes que fôsse apresentada no Prêmio Ro-
dolpho Lara Campos, a potranca Tequila havia 
corrido apenas três vêzes, disso resultando uma 
vitória comum, um terceiro lugar e uma desco-
locação. Prêmios: Cr$ 4.300.000, sendo Cr$ 
4.000.000 pelas vitórias. 

Tequila descende do cavalo nacional Fair-
play, de campanha clássica na Gávea e um dos 
expoentes de sua geração e cuja produção e in-
felizmente escassa. Pelo lado materno, a tor -
dilha nasceu de Tiquira, que deu em 1963 um 
produto por Acheron, que morreu. 

• r'IP 

1 

Tequila, montada por AIIwIIZ1O Barroso, obteve sensacional 
vitória 00 Prêmio Itodolpho Lara Campos. É esperança. 
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Em tempo recorde, Fort Vay- 
iie alcança o disco, ao cabo dos 
150() metros do Prêmio José 
S. Quinta Reis, O filho de 
Fort Napoleon e Ukara derro- 
tou Aniversariante de forma a 

mostrar superioridade. 

Prêmio José S. Quinta Reis 
Uma das provas de animação plenamente 

entrosada na campanha ascendente dos animais 
de três anos, e teste válido para o Grande Prê-
mio Ipiranga, é o Prémio S. Quinta Reis, que 
costuma reunir alguns potros já frequentadores 
da esfera clássica e outros que tentam alcançá-la 
por intermédio da disputa em foco. Nesta tem-
porada formou-se um frondoso campo, tendo 
vencido Fort Wayne em tempo recorde para os 
1.500 metros na areia, o que diz bem do valor 
do seu triunfo. 

A partida foi boa, tendo ponteado King Sun 
paar livrar três corpos no final da reta oposta 
sôbre Kacõnio, enquanto Shandô e Quintus Ferus 
corriam depois; Amasis, que corria em último, 
na altura dos 1.000 metros, acabou entrando pela 
cêrca da variante, acidentando-se. Apenas na 
reta foi que a vantagem de Kin Sun começou 
a diminuir com a aproximação de Kacônio, ao 
mesmo tempo em que avançavam Fort Wayne 
e Aniversariante, que haviam até então corrido 
no bloco intermediário. Em frente às primeiras 
arquibancadas os quatros melhores colocados 
travaram plena luta; logo depois, Fort Wayne 
livrou vantagem e assim se manteve até o disco, 
que cruzou com mais de um corpo sôbre Ani-
versariante. Kacônio tomou o terceiro lugar de 
Kin Sun no último Pulo. 

Resumo técnico 

PRÉMIO JOSÉ S. QUINTA REIS 	Para 
potros nacionais de 3 anos 	1.300 metros 
(areia) 	Prémios: Cr$ 4.000.000, sendo, Cr$ 
2.500.000 ao primeiro colocado, Cr$ 450.000 ao 
Eegundo, Cr$ 500.000 ao terceiro e Cr$ 230.000 
ao quarto. Aos criadores, 10. 

1 . 0  - - FORT WAYNE ) masc., alazão, 3 anos, São 
Paulo, por Fort Napoleon e Ukarn , ,Joaquim 
R. Olguin, 52 quilos. 

2.0 	ANIVERSARIANTE - ex-Antílope masc., cast., 
3 anos, São Paulo, por Gaudeamus e Devinet)e 
Luiz Rigoni, 55 quilos. 

30 - RACÕNIO masc., alazão, 3 anos, São Paulo, 
POF Petei's Clioice e Heliconia ï, José Alvos, 55 
(luilOS.  

4 ° 	RING SUN (masc., alazão. 3 anos, São Paulo, 
p01 Flamhoyant de Fresnay e Elaine), Alhênzio 
Bari'oso, 52 quilos. 

5° -- QUINTUS FBRUS (masc., alazão, 3 anos, Para-
na, por Quintilius e Farsalia), Selmar Lobo, 52 
quilos. 

6° . - MAVERICK )masc., cast., 3 anos, São Paulo, 
por Xaveco e Bianca), Edson Amorim, 52 quilos. 

7.° 	LUZIDO )masc., cast., 3 anos, São Paulo, por 
Jazão e Zaza Bonilha), Loacir Cavalheiro, 52 
quilos. 

8° - SHANDÓ rnasc., alazão, 3 anos, Paraná, por 
Red October e Beile Diablesse), Aleksian Artin, 
55 quilos. 

9° 	GASTÃO (masc., cast., 3 anos, São Paulo, por 
Nordic e Habla) Francisco Peres, 52 quilos. 

10.° - KARATË (masc., cast., 3 anos, São Paulo, por 
Takt e Portoire), Joaquim G. Silva, 52 quilos. 

11.1 - KANOVO )masc., cast., 3 anos, São Paulo, por 
Ubí e Serra Nova), João M. Amorim, 52 quilos. 

12.° 	AMASIS 	(masc., cast., 3 anos, Soá Paulo, por 
Xaveco e Que Boa, Augusto Cavalcanti, 53 
quilos. 

Caiu. Tempo, 91" e 8/10 (areia leve): 
recorde; marca anterior, 92" de King Archer. 
Criador e proprietário, Haras São José e Expe-
dictus. Treinador, Osvaldo Ulloa. 

Dados 

Das seis tentativas que fêz Fort Wayne, 
duas resultaram em vitórias entre elas o prê-
mio de animação que aqui focalizamos, outras 
duas em colocações e as duas restantes sem 
qualquer proveito financeiro. Prémios: Cr$ 
4.675.000, sendo de Cr$ 4.000.000 os prêmios de 
primeiros lugares. 

Antes de ter dado Fort Wayne, a reprodu-
tora Ukara havia dado um macho de nome 
D'Orsay, em 1960, e em 1963, Gelsa, ambos pro-
dutos do cavalo francês Fort Napoleon, de tão 
boa atuação no Haras São José, e de que tam-
bém descende Fort Wayne. 
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Magloire, irmão próprio ilo 
exce'ente Nageur, derrota o 

anhoso Scherzo, nos 2.000 11 

ietros (areia) do Prêmio 11 
de Agôsto. Quaribi, cumpriu-
do boa atuação, chega em 5 1 . 

Prêmio 11 de Agosto 

Embora tivesse reunido apenas quatro com-
petidores, o Prêmio 11 de Agôsto se revestiu 
de valor técnico e foi uma disputa interessante, 
porque confrontou animais de duas gerações di-
ferentes, de boa campanha, além do que o seu 
percurso nada deixou a desejai', ainda que o fa-
vorito Scherzo tivesse sido batido por Magloire. 

Partida normal, tendo despontado Scherzo 
para pouco depois deixar passar Magloire. 
Quando os animais ultrapassaram o disco na pri-
meira vez, Magloire já tinha se firmado na fren-
te, seguido de Scherzo, Keleco e Quaribi. A 
corrida não sofreu alterações até o final da reta 
oposta, ponto em que Keleco e Scherzo avança-
ram juntos sôbre Magloire. Na curva da Vila 
Hípica, Meleco esmoreceu, tendo Scherzo passado 
por Magloire e entrado na reta final na ponta; 
contudo Magloire reagiu e, depois de intensa luta, 
que durou quase tâda reta final, acabou voltan-
do ao primeiro lugar, suplantando Schei'zo por 
quase um corpo. Quaribi passou por Keleco en-
trando em terceiro. 

Resultados 

PRÊMIO 11 DE AGÔSTO - Para cavalos 
nacionais de 4 e mais anos - 2.000 metros 
(areia) Prêmio: 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 (. 

1 . 0 	MAGLOIRE (masc., cast., 4 anos, São Paulo, por 
Faublas e Fanfare), Alhênzio Barroso, 58 quilos. 

2.° 	SCHERZO (masc., cast., 5 anos, São Paulo, poi 
Royal Foresi e Scotch RUI, Loacii' Cavalheiro. 
52 quilos. 

30 	QUARIBI masc., casi., 4 anos, São Paulo. por 
Ogan e Jiracaia), Julio Santos, 55 quilos. 

4» - NELECO mase., cast., 4 anos, São Paulo, por 
Pharel e Craeoche). José Alves .5% quilos. 

Não correu Knock Out. Tempo, 125" e 
8 , 10 (areia leve). Criador e proprietário, Ha-
ras São Bernardo S.A. (Barões Leithner). Trei-
nador, Alexandre Rostworowski. 

Dados 

Magloire correu dezenose vêzes no Hipódro-
mo Paulistano e apenas em seis oportunidades 
não se colocou; venceu cinco páreos (4 dêles 
comuns) e oito vêzes obteve placês. Prêmios: 
Cr$ 7.490.000, sendo Cr$ 5.700.000 referentes às 
vitórias e Cr$ 1.790.000 às colocações. 

Magloire, cujos progressos técnicos têm sido 
acentuados, é um irmão próprio do futuroso 
potro Nageur (1962), bem como do útil Leopard 
(1960) e cia potranca Operette (1963). Todos 
êsses produtos do Haras São Bernardo S.A., 
com efeito, resultaram dos cruzamentos do vito-
rioso reprodutor Faublas com a excelente égua 
Fanf are. 

FORT WAYNE MAGLOIRE 
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Prêmio Duque de Caxias 

Éguas de três países - Brasil, Argentina 
e Uruguai - formaram o campo do Prêmio 
Duque de Caxias que, além de seu valor natu- 
ral, só por isso despertou maior interêsse. Os 
principais postos couberam a produtos da cria- 
ção nacional, tendo triunfado a útil Cantalou. 

Partida boa, tendo Empress assumido o co- 
mando, ficando Espineta e Jundiá a seguir. Nos 
1.500 metros, Espineta avançou sõbre Ernpress, 
mas esta resistiu e voltou a se destacar. No 
início da curva, a ordem não havia sofrido alte- 
rações, notando-se apenas os progressos de Can- 
tabu, que mais adiante, encontrou passagem por 
dentro, ocupando ràpidamente o segundo; uma 
vez alcançada a reta, Cantalou suplantou a com- 
panheira Empress, tendo então recebido o ata- 
que de Jundiá. Embora Jundiá tivesse dado a 
impressão que dominaria Cantalou, a vanguar- 
deira reagiu com coragem nos últimos 120 me-
tros e não se deixou bater. Em terceiro, algo 
distanciada, terminou Empress. 

Resultados 

PRÉMIO DUQUE DE CAXIAS - Para 
éguas de qualquer país de 4 e mais anos 

	

1.800 metros (areia) 	Prêmio: Cr$ 3.200.000, 
sendo Cr$ 2.000.000 à primeira colocada, Cr$ 
600.000 à segunda, Cr$ 400.000 à terceira e 
Cr$ 200.000 à quarta. Aos criadores das nacio-
nais, 10(. 

1." -- CANTALOU tem., cast.. 6 anos, São Paulo, por 

	

Fastner e Mahdi 	Alhénzio Barroso, 57 quilos. 

2° 	JUNDIÁ tem., cast., 4 anos, São Paulo, por 
Manguari (, Gargalhada), José Alves, 58 quilos. 

3.° - EMPRESS (tem.. tord., 4 anos, São Paulo. por 
Blackamoor e Ríve Gauche), Gastão Massoli, 56 
quilos. 

4° 	FASCINADA (fem.. alazã, 5 anos, Uruguai, por 
Curro e Falconara), Loacir Cavalheiro, 57 quilos. 

5° 	NIMBUIA )fem., alazã, 4 anos, São Paulo. por 
Gold(m Boy e Eta), Jurandir Gentil, 58 quilos. 

6.° 	ESPINETA )fem., cast.. 5 anos. Argentina, por 
Seductor e Epinett), Antonio G. Silva, 57 quilos. 

Tempo, 115" e 4 10 (areia leve). Criador 
e proprietário, Haras São José e Expedictus. 
Treinador, Andrés Molina. 

Dados 

Tem sido intensa a campanha da égua Can-
tabu, que já foi apresentada quarenta e uma 
vêzes, para obter nove vitórias e vinte e três 
colocações; assim, percebe-se que ela deixou de 
se colocar em nove oportunidades. Além de ha-
vei' ganho a prova de animação aqui em foco, 
levantou também o Prêmio Braulio Gomes, 1.500 
metros, areia. Prêmios: Cr$ 10.162.000, sendo 
Cr$ 6.050.000 pelas vitórias e Cr$ 4.112.000 
pelas colocações. 

Cantalou é filha de Fastener, que vem se 
saindo bem como reprodutor e que descende do 
grande Nearco, e da égua Mahdi, que morreu 
em 1961, após ter dado quatro produtos: Uirara 
(por Blackamoor), em 1955; Veleta (por Blacka-
moor), em 1956; Bela Boa (por Neru), em 
1958; Cantadou, em 1959; e Bloody Meg (por 
Blackamocr) em 1960. 

(' ini,nii (.II)'iizio Barroso) e 

.Jllfl(I4L (José Alves) zll('allCallI 

	

(4 disco 4 .('i4•i) Iil(I1 1) 	separa - 
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com amplos méritos pela filha 

(1)" 	l"i'.t('li(' 1. 
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Vous Voilá, pelo centro da 
raia, suplanta Kiguaria (bem 
por dentro), enquanto 'Maçã e 
Fogosa terminam disputando 
ãrduaniente o terceiro lugar. 
Ëste foi o final do «J. B. de 

Paula Souza». 

Prêmio J. B. de Paula Souza 
Potrancas de três anos foram reunidas na 

seta de partida dos 1.000 metros para dis-
putarem o Prêmio J. B. de Paula Souza, cujo 
sentido técnico não é apenas o de uma prova 
de animação, mas também o de constituir im-
portante degrau na escada evolutiva das potran-
cas e estabelecer comparações entre elas, já que 
possibilita o acesso de elementos de diferentes 
campanhas, mediante o nivelamento do "han-
dicap". 

Partida boa, tendo aparecido adiante Vous 
Voila para não mais se deixar alcançar. Foi 
uma vitória obtida com grande facilidade e no 
bom tempo de 58" e 2/10. Fogosa, Maça e Ki-
guaria participaram ativamente da luta pelo se-
gundo lugar, tendo a situação se definido em 
favor de Kiguaria apenas nos últimos metros. 

Resultados  

PRÊMIO 	J. 	B. DE PAULA SOUZA 
Para 	potrancas 	nacionais de 	3 	anos 	1.000 
metros 	(grama) Prêmio: Cr$ 	4.000.000, 
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sondo, Cr$ 2.500.000 à primeira colocada, Cr$ 
750.000 à segunda, Cr 500.000 à terceira e 
Cr 250.000 à quarta. Aos criadores, 10. 

1.0 -- VOUS VOILÃ (fem., cast., 3 anos, São Paulo, 
por Noceur e Noctambule). José Alves, 56 quilos. 

2. °  - RIGUARIA tem., cast., 3 anos, São Paulo, por 
Belo e Iguaria) Clovis Lira, 56 quilos. 

3,0 	MAÇA fem,. cast., 3 anos, São Paulo. por Rol) 
Roy e Clava), Luiz Rigoni, 56 quilos. 

40 - FOGOSA (f( , m., cast., 3 anos, São Paulo, p01' 

Melody Fair e Co>'delia ) , Clovis Dutra, 56 quilos. 

KANSAS QUBEN (fem., tord., 3 anos, São Paulo, 
por Four Hilis e Desvalia) , Antonio G. Silva. 53 
quilos. 

FEN ESTRELA fem.. alazã, 3 anos, São Paulo, 
Por Fort Napoleon e Nabia), Alhênzio Barroso. 
56 quilos. 

Tempo, 58" e 2/10 (grama leve). Criador, 
Haras Faxina (Henrique de Toledo Lara). Pro-
prietário, Stud Timoneiro. Treinador, Juan J. 
Gonzalez. 

Dados 

Nas poucas vêzes em que foi apresentada 
Vous Voila mostrou ser possuidora de inequí-
vocas qualidades; assim, tendo corrido quatro 
vezes obteve três vitórias e, na oportunidade 
restante, entrou colocada. Exatamente porque 
já havia vencido duas vêzes foi que seus respon-
scáveis se animaram a inscrevê-la no Prêmio 
José Bento de Paula Souza. Prêmios: Cr$ 
6.000.000, sendo Cr$ 5.500.000 de primeiros 
lugares. 

Vous Voila é filha de Noceur, que foi im-
portado da Europa no ventre da égua Duna, por 
Djebel. Tem tido raras oportunidades mas já 
ganhou o direito de ser melhor aproveitado. 
Com  referência a linhagem materna, de Vous 
Vonla, é ela descendente de Noctambule, égua 
nacional que, deu três produtos de 1938 a 1960: 
Reveuse, fêmea, por Quiproquó; Samarcand, ma-
cho, por Nordic; e Talavera, fêmea, por Lucidon. 
Seu último produto, nascido em 1962, foi justa-
mente Vous Voila. 
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Prêmio Farwell 
Ainda que tivesse reunido sàmente potros 

com vitória em piova com vitórias comuns e 
contasse apenas com quatro animais, o Prêmio 
Farwell chamou a atenção geral porque atraiu 
a presença de Olheiro, que vinha se colocando 
seguidamente nas disputas que reuniram os prin-
cipais elementos de sua geração; e de fato, foi 
êle o ganhador. 

Olheiro, que vinha de três meses de inati-
vidade, após uma partida normal, limitou-se a 
acompanhar Cisne Negro, que surgira adiante 
desde os primeiros metros e cujo jockey tentava 
regular um ritmo de corrida mais favorável. 
Foi apenas quando se iniciou a reta que Olheiro 
avançou sôbre Cisne Negro; após breve luta, 
passou pelo adversário e ainda teve tempo de 
tirar três corpos de vantagem. Salô e Saigô 
mal figuraram. 

Resultados 

PRÊMIO FARWELL 	Para produtos na- 
cionais de 3 anos sem vitória em clássico ou 
grande prêmio 	1.300 metros (grama) 
Prêmio: Cr$ 4.000.000, sendo, Cr$ 2.500.000 ao 
primeiro colocado, Cr$ 750.000 ao segundo, Cr 
500.000 ao terceiro e Cr$ 250.000 ao quarto. 
Aos criadores, 10. 

OLHEIRO marc., cast., 3 anos, São Paulo. por 
Royal Chief (, Ceylon Rose), Selrnar,  Lobo, 56 
quilos. 

2. 0 	CISNE NEGRO (masc., tord .3 anos. São Paulo, 
p01' Prosper e Philadelphie III ), João M. Aniorim. 
56 quilos. 

3.' 	SALÕ (Marc.. cast.. 3 anos. São Paulo. por li]- 
shalla e Ceres), Carlos Lombardo, 56 quilos. 

- SAlGO marc., alaz5o, 3 anos, São Paulo, por 
Takt e l)ragonn . Antonio Bolino, 56 quilos. 

Tempo, 81" (grama leve com cêrca móvel). 
Criador, Haras Recreio. Proprietário, Haras 
Eduardo Guilherme. Treinador, Roberto Olivei-
ta Filho. 

Dados 

Tendo despontado como um dos melhores 
elementos de sua geração, Olheiro, graças aos 
seus dotes de animal muito veloz e precoce, pôde 
correr com destaque entre os potros que, pelo 
menos no início da campanha disputaram a lide-
rança da turma. Das quatro vitórias do neto de 
Prince Chevalier, duas foram obtidas em páreos 
de animação: a que aqui se registra e, anterior-
mente, o Prêmio Outono (1.300 metros, areia). 
O potro correu ainda mais duas vêzes, totalizan-
do seis apresentações, e em ambas entrou colo-
cado. Prêmios: Cr$ 9.800.000, sendo Cr$ 
8.300.000 de primeiros lugares e Cr$ 1.500.000 
de colocações. 

Olheiro é parte da primeira geração de um 
reprodutor europeu, de nome Royal Chief que, 
por sua origem e pelo que já evidenciou, deverá 
surgir com um dos mais destacados garanhões 
dos haras nacionais nos próximos anos. A mãe 
de Olheiro é Ceylon Rose, de brilhante campa-
nha nas pistas, e que deu seis produtos: Joina, 
por Savernake, em 1957; Leilão, por Good Luck. 
em 1959; Maitresse, por Burphan, em 1960; Na-
ranja, por Savernake, em 1961; Olheiro, em 
1962; e Persian Love, por Minotauro, em 1963. 

Olheiro ( Roval (hief e ('evloti jios(- ) não teve (ljl'i(tildad( 
alguma para derrotar seus adversários, no Prniio Farw('Il. 
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ZABELINE masc., alazão, 5 anos. Rio Grande 
do Sul, por Inshalln e Saltadora), Luiz Rigoni, 
56 quilos. 

(1 . 	DJAMAL fem., alazã. 5 anos, São Paulo, por 
Port Napoleon e Soclornu, Francisco Peu'es, 54 
quilos. 

7 , 0 - - GALLANT 140Y (mase., cast., 5 anos, São Paulo. 
por Kameran Khan e Bahina, Urias Bueno, 56 
quilos. 

8.° 	SENZALINA ) fem., tord., 5 anos, São Paulo, 
por Fighting Chance e Nêga Fulâ), Antonio G. 
Silva, 54 quilos. 

9,0 -- FIACRE masc., cast., 4 anos, São Paulo, por 
Jambolaio e Mv Hope, Clóvis Dutra, 56 quilos. 

10. 	BIONDINELLA (tem., alazã, 5 anos. Paraná, 
por Fair Trader e Comarca), Sebastião P. Dias, 
54 quilos. 

Prêmio José Boniíácio de 
Andrada e Silva 

O reaparecimento de Returkhan, um dos 
melhores elementos de sua geração, afastado das 
pistas para recuperação física durante longos 
meses, ocorreu no Prêmio José Bonifácio de An-
drada e Silva, o que marcou de forma tôda es-
pecial a disputa dêste páreo de velocidade. Na 
verdade, o filho de John Araby não teve dificul-
dade alguma para triunfar. 

A partida foi boa, logo surgindo adiante 
Returkhan, prontamente acossado por Zabeline, 
enquanto Gridge, muito aberto, também lutava 
pelos primeiros postos. Na altura dos 400 me-
tros, ao tempo em que Zabeline cansava, Gridge 
ocupava o segundo lugar e procurava desalojar 
Returkhan que, como muita desenvoltura, con-
servando cômodamente um corpo de vantagem 
até o disco, triunfou bem. Nos últimos metros, 
Irôndolo obteve o terceiro lugar. 

Resultados 

PRÊMIO JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRA-
DA E SILVA - Para produtos nacionais de 4 
e mais anos - 1.000 metros (grama) Prê-
mio: Cr$ 3.200.000, sendo, Cr$ 2.000.000 ao pri-
meiro colocado, Cr$ 600.000 ao segundo, Cr$ 
400.000 ao terceiro e Cr$ 200.000 ao quarto. 
Aos criadores, 10. 

1.0 -- RETURKHAN (niasc., alazão. 4 anos, São Paulo. 
por John Araby e Turkhan Lass), João M. Amo-
rim, 56 quilos. 

2.° -- GRIDGE (mase., cast.. 7 anos, São Paulo, por 
Pewter Platteu e Hawkridge. Júlio Santos, 56 
quilos. 

3,0 -- IRÕNDOLO (mase., cast., 6 anos. São Paulo, 
por Iu'or e Farãndole) Dendico Garcia, 58 quilos. 

4,0 -- COARAMITA fom., cast .5 anos, São Paulo, 
por Coarazo e Malagueta, Nelson Pereira, 54 
quilos. los. 

Não correu Milciades. Tempo, 60" (grama 
leve). Criador, Haras Bela Vista (Dante Mar-
chioni). Proprietário, Antonio Salium. Treina-
doi', Amazilio Magalhães. 

Dados 

Rethurkari despontou, desde os primeiros 
passos de sua geração, como um dos seus princi-
pais valores, tendo corrido com realce em inú-
meros clássicos e culminando por levantar o 
Grande Prémio Manfredo Costa Jr., em 2.000 
metros. Ao reaparecer, após longo período de 
cura, levantou brilhante o Prêmio José Bonifá-
cio de Andrada e Silva. Sua campanha, em re-
sumo, é a seguinte: 17 apresentações, com 4 vi-
tórias e 9 colocações, ficando, pois, fora do mar-
cador apenas 4 vêzes. Prêmios: Cr$ 10.420.000, 
sendo Cr$ 5.700.000 pelas vitórias e Cr$ ...... 
4.720.000 pelas colocações. 

Returkhan tem uma bela origem sendo como 
é filho do já aprovado reprodutor nacional John 
Araby e da égua estrangeira Turkhan Lass, cuja 
produção é grande e ótima, contando-se entre 
seus filhos, além de Returkhan, o clássico Jaza-
rie (1953, por Esquimalt), o esplêndido "handi-
cap-hoi'se" Oi'batur (1958, por Orbaneja) e a 
veloz Matara (1957, por Orbaneja). Além dês-
ses, deu ainda Hamag (1951, por Flag Wallah), 
Kamuro (1954, por Esquimalt), Lady Turkhan 
(1955, por Strong i'th'arm), Malba Tahan (1956, 
por Strong i'th'arm), Paioleiro (1959, por Strong 
i-th'arm) e Sormarina (1962, por John Araby). 

No «,José Bonifácio de Andra(la e Silva» os animais abrem 
em leque. Rethuvkan, bem por dentro, será o ganhador. 



31 illwha, ex-Mascotita, levan-
ta. COfli grande desenvoltura, 
o Prémio (iludido F:gytlio de 
)4Ou7.a Aranlhi, superando Vous 
Voil.í, nO tempo de 100" e 9/1 O 
(grania leve) para os .60)) in. 

Prêmio Cândido Egydio 
Souza Aranha 

Na distância clássica da milha, um lote de 
promissora potrancas disputaram o Prémio Cân-
lido Egydio de Souza Aranha, que se não apre-
sentou a vitória da favorita Vous Voila, que 
concedia dois quilos de vantagem às demais, com 
excessão de Domage, em troca resultou na va-
liosa vitória de Milheira, que assim teve alar-
gado os seus horizontes. 

Depois de uma rápida e boa partida TVI1-
lheira despontou e não mais foi alcançada até 
que transpusesse o disco com nítida vantagem 
sôbre Vous Voila. Na verdade, a prova não so-
freu alterações nem mesmo no que se refere ao 
segundo lugar, porquanto êste posto foi ocupado 
por Vous Voila também desde os primeiros me-
tros. Na curva, Milheira tinha dois corpos de 
vantagem sôbre Vous Voila e Domage era a 
terceira. Nos metros finais, as duas primeiras 
se destacaram da seguinte, que era então Tha-
lysie, sendo que esta acabou sendo depois supe-
rada tanto por Maça quanto por Dornage. 

Resultados 

PRiMIO CÂNDIDO EGYDIO DE SOUZA 
ARANHA 	Para potrancas nacionais de 3 
anos - 1.609 metros (grama) 	Prêmio, Cri 
4.000.000, sendo Cr$ 2.500 à primeira colocada, 
Cr$ 750.000 à segunda, Cr$ 500.000 à terceira, 
e Cr$ 250.000 à quarta. Aos criadores, 10. 

1 . 0 - - MILHEIRA - - ex-Mascotita [em., torci., 3 anos, 
São Paulo. por Burpham e Merry Deb, Joaquim 
G. S uva. 56 quilos. 

VOUS VOILA [em., cast., 3 anos, São Paulo, 
por Noceur e Nortarnbule, José AIVCS. 58 quilos. 

- - MAÇA [em., cast., 3 anos. São Paulo, por Rol) 
Roy e Clava), Luiz Rigoni, 56 quilos. 

4•0 	DOMAGE ([em., cast., 3 anos, São Paulo, por 
Manguari e Sirnôa(, Elhio P. Costa, 56 quilos. 

5,0 -- THALYSIE [em.. cast., 3 anos, São Paulo, Por 
Cohal( e Thais , Antonio Bolino, 56 quilos. 

6. 0 	L1NDAGOMES fem., torci.. 3 anos, São Paulo, 
por F'lamhovant de Fresnay e Alga). José O. Sil-
va, 56 quilos. 

7•0 	DÁRA (t(?m., cast., 3 anos, Paraná, por Indócil 
e Huely), Selmai' Lobo, 56 quilos. 

Tempo, 100" e 9/10 (grama leve). Criador 
e proprietário, Haras Jahú e Rio das Pedras (J, 
Adhemar e Nelson de Almeida Prado). Treina-
dor, Castorino Borges. 

Dados 

A ganhadora do Prêmio Cândido Egydio de 
Souza Aranha correu inicialmente com nome de 
Mascotita. Foi apresentada seis vêzes, tendo 
vencido três provas, obtido dois placês e descolo-
cando-se na oportunidade restante. Prêmios: 
Cr$ 7.000.000, sendo Cr$ 5.500.000 de primeiros 
lugares e Cr$ 1.500.000 de colocações. 

Milheira é filha de Burpham, de quem her-
dou a ligeireza e a perfeita adaptação aos per-
cursos menos longos. No que se refere a ori-
gem materna, a promissora potranca nasceu de 
Merry Deb, uma égua inglêsa que em 1961 ha-
via dado Jet Polly, por Polly's Jet, de quem 
veio cheia da Europa; no ano seguinte nasceu 
Milheira; em 1963 nasceu Niro, por Burpham; 
em 1964 ficou vazia e, nesta temporada foi co-
hei'ta por Mogul. 
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Premio Primavera 

O Prêmio Primavera contou nesta tempo-
rada inclusive com as presenças de alguns dos 
animais que haviam atuado no Grande Prêmio 
Ipiranga, bem como com um potro que havia ga-
nho nas duas vêzes em que correra: Kurrupako. 
Aliás, a nova apresentação dêste filho de A] 
Mabsoot, em luta com Macônio, que havia cor-
rido bem no "Ipiranga", a despeito de prejudi-
cado, era a maior atração do páreo. De fato, 
entre êles foi decidida a prova, tendo ambos cor-
respondido. 

Partida boa, tendo, após os primeiros me-
tros aparecido adiante Quintus Ferus, atuando 
pràticamente na mesma linha Kurrupako e Kacô-
nio, enquanto Aniversariante ficava em último, 
prejudicado pelo desvio de Gastão, que sôbre êle 
atirou Santo Strato. Nos 1.300 metros, Kacô-
nio passou para frente, com Quintus Ferus e 
Kurrupako ainda próximos, já no final da reta 
oposta, Kurrupako passou por Quintus Ferrus, 
perseguiu Kacônio e dai para frente a prova se 
resumiu numa luta entre ambos. Nos últimos 
400 metros, Kurrupako chegou a igualar a linha 
de Kacõnio, mas êste último reagiu e pôde livrar 

de corpo no último instante. Em terceiro, 
algo distanciado, terminou Aniversariante. 

Resultado 

PRÊMIO PRIMAVERA - Para potros na-
cionais de 3 anos - 1.609 metros (grama) - 
Prêmios: Cr$ 4.000.000, sendo, Cr$ 2.500.000 ao 
primeiro colocado, Cr$ 750.000 ao segundo, Cr$ 
500.000 ao terceiro e Cr$ 250.000 ao quarto. 
Aos criadores, 10. 

- RACONIO (mase., alazão. 3 anos, São Paulo, 
por Peter's Choice e Heliconia José Alves, 56 
quilos. 

KACÔNIO 
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Dados 

Correndo com realce desde as suas primei-
ras tentativas, inclusive entre os melhores valo-
res de sua geração, Kacônio progrediu sempre 
para alcançar lugar de destaque, de que é prova 
sua vitória no Prêmio Primavera. O total de 
suas apresentações não é grande: correu sete 
vêzes, ganhando três páreos (dois comuns), 
obtendo ainda um segundo e três terceiros luga-
res; assim, jamais ficou fora do marcador. Prê-
mios: Cr$ 9.050.000, sendo Cr$ 5.500.000 de pri-
meiros lugares e Cr$ 3.550.000 de colocações. 

Um dos reprodutores que ultimamente vem 
aparecendo em crescente evidência é Peter's 
Choice, de que descende também Kacônio. A 
mãe do potro é a nacional Helicônia, em serviço 
no Hai-as desde 1957, tendo no ano seguinte 
dado Mucianita, por Sun Valley; depois produziu 
Onda Brava, em 1960, também por Sun Valiey; 
cm 1962, Macônio; em 1963 Licônia, por Luci-
don; em 1964, Maconia, por Flat Foot, tendo 
sido nesta temporada servida por Nordic. 

2,0 	KURRUPANO mase., cast., 3 anos, São Paulo, 
por AI Mabsoot e Berceuse . Antonio Bolino. 56 
quilos. 

3•0 	ANIVERSARIANTE (Mase., cast .3 anos, São 
Paulo, por Gaucleamus e Devinette), Luiz Rigoni, 
56 quilos. 

4° -- QUINTUS FERUS (mase., alazão, 3 anos, Paraná, 
por Quintilius e Farsalia), Carlos Lombardo, 56 
quilos. 

5,0 	SANTO STRATO (mace., cast., 3 anos, São Pau- 
lo. por Lucidon e Investida, João M. Am0jim.  
56 quilos. 

OURIÇO mace., cast., 3 anos, São Paulo, por 
Xahi e Ouverture). Edson Arnoi'im, 56 quilos. 

7,0 	GASTÃO macc., cast .3 anos, São Paulo, por 
Nordic e Habla, Edgar Gonçalves, 56 quilos. 

Tempo, 100" e 110 (grama leve). Criador, 
Haras São Luiz (Hernani Azevedo Silva). Pro-
prietário, Stud Jaraguá. Treinador, Joaquim B. 
Gonçalves.  

t(acônio. cola ,José Ales, o ,  Kurrtipako, com Antonio Bolino, 
lutaram árduaniente nos 1.609 ia do Prêmio Priiiiavera. 
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Dulçor (Liii',. 1-tigoni ) , as qua- 
tro patas no ar, levanta o 
Prêmio Prefeitura Municipal, 
adiante de Sitwer (Âlhônzio 
Barroso) e Deado (Jua n Mar- 
(-hant) . 	Foi tinia vitória de 

inegável supremacia. 

&00 

Premio PreFeitura Municipal 
Dulçor, que havia feito uma excelente cam-

panha inicial, era tido em alta conta, esperan-
do-se dêle papel de igual realce nos clássicos e 
grandes prémios; se o filho de Coaraze não foi 
capaz de corresponder inteiramente, pelo menos 
por hora, nem por isso deixou de continuar ali-
mentando esperança, para o que muito contri-
buiu sua vitória no Prêmio Prefeitura Municipal. 

Partida excelente, tendo tomado a ponta 
Saver, seguido de Dulçor, Deão e Jam Session, 
ficando Intcrlagos e Deado nos últimos lugares. 
Sem que houvesse qualquer alteração de monta, 
os animais alcançaram a reta final, ocasião em 
que Dulcor atacou Sawer, encontrando resistên-
cia até que as primeiras arquibancadas fossem 
alcançadas, mas, daí para frente, Dulçor superou 
Sawer, limitando-se a galopar fàcilmente para o 
disco. Sawer manteve o segundo lugar, já que 
Deado não atropelou mais do que débilmente, 
entrando em terceiro. 

Resultados 

PRÊMIO PREFEITURA MUNICIPAL --
Para produtos nacionais de 4 e mais anos 
2.400 metros (grama) 	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$ 200.00 ao quarto. Aos criadores, 10. 

1. 

 

DULÇOR (masc.. cast., 4 anos, São Paulo, p01 

Coaraze e Duty) Luiz Rigoni, 59 quilos. 

2.° - SAWER (mase., toi'd., 6 anos, São Paulo, 1)01 

New Wonder e La Pai da Alijénzio Barroso. 58 
quilos. 

3° 	DEADO masc., casi., 5 anos, São Paulo, por 
Quiproquó e Noticia Juan Marchant, 61 quilos. 

4° 	JAM SESSION (rnase., toi'd., 4 anos, São Paulo, 
por Numeram Khan e Aliança), Antonio Bolino, 
57 quilos. 

50 	INTERLAGOS )masc., alazão, 5 anos, São Paulo, 
por Manguari e Cantarelie). Aleksian Art in, 61 
quilos. 

6° - DEÃO (masc., cast., 5 anos, São Paulo, por 
Prosper e Simless ) , Carlito Taborcla, 38 quilos. 

Tempo, 150" e 5 10 (grama leve). Criador, 
Haras Guanabara (Nelson e Roberto Seabra). 
Treinador, Pedro Gusso Filho. 

Dados 

Das nove vézes em que Dulcor atuou em 
Cidade Jardim, alcançou o disco vitoriosamente 
em cinco delas bem como só uma vez ficou fora 
do marcador, já que nas outras três entrou colo-
cado. Suas vitórias mais significativas, ambas 
em prémios de animação, foram a que aqui se 
focaliza, bem como o Prêmio Tiradentes (2.000 
metros, grama). Correu ainda duas vêzes na 
Gávea, a primeira delas no Grande Prêmio 
Oswaldo Aranha, em 3.000 metros, no qual foi 
surpreendentemente batido por Bar e, a seguir, 
correu apagadamente no Grande Prêmio Brasil. 
Prêmios: Em Cidade Jardim, Cr$ 8.320.000, 
sendo Cr$ 6.900.000 de primeiros lugares e 
Cr$ 1.330.000 de colocações; na Gávea, Cr$ 
1.200.000. Total geral, Cr$ 9.430.000. 

Duty, após cumprir cam-
panha clássica, deu 
cinco filhos no Ha- 

- ras Guanabara, a sa-
bei': Dulce, Dunker-
que, Dusseldorf, Dul-
çor e Ducado; dêsses, 
apenas Dulçor des-
cende de Coai'aze, o 
grande reprodutor do 
Pôsto Agro-Pecuário 
do Jockey Club, sen-
do os demais filhos 
de R o y a 1 Forest. 
Vale dizer que Dul-
ce, lidei' de sua ge-
ração, primeira trí-
plice coroada entre 
as éguas, fenomenal 
ganhadora clássica, 
também teve êxito 
na reprodução, con-
tando-se entre seus 
filhos a égua Duci-
néa, exportada para 
a França, onde ga-
nhou. 

A égua argentina 

DULÇOR 
Masculino, castanho 

iaii N'atibi - 1961 

'lo iii' hilton 

1 

(liroli)n'iI 

('o r ri tia 

Za riba 

('ong reve 

Eiii'ip I(' 

101'o 

I)ttra 

(IPSa 

45 



A Associação de Proprietários 

elabora o Handicap Livre 
A Associação de Proprietários de Cavalos 

de Corrida, com séde na Guanabara, tem toma-
do inúmeras iniciativas em consonância com 
suas atribuições naturais e objetivos, sempre em 
benefício do turf e da criação. Não faz muito, 
deliberou elaborar o Handicap Livre dos pro-
dutos nacionais de dois anos, o que já foi feito 
e, daqui a alguns meses, lançará o Handicap dos 
3 anos. Para tanto formou uma comissão de 
técnicos, quatro de São Paulo e quatro do Rio 
de Janeiro, cabendo a cada um dêsses grupos a 
preocupação de, respectivamente, handicapear os 
animais atuantes no Hipódromo Paulistano e no 
Hipódromo Brasileiro. 

No que se refere ao turf de São Paulo, que 
é o que no momento nos interessa, a Comis-
são ficou constituída pelos cronistas turfísticos 
Antero de Castro (Rubens Esper), Henrique 
Assumpcâo e Dino Zanetti, e pelo sr. Thomaz 

Assumpcão Junior. O primeiro, redator respon-
sável de TURF E FOMENTO é cronista do jor-
na! "O Estado de São Paulo"; o segundo traba-
lha no mesmo jornal e é locutor da Rádio Eldo-
rado; e o terceiro, além de responsável por um 
programa turfístico de televisão, é funcionário 
de categoria do Jockey Club de São Paulo; 
tcdos êles, por fim, fazem parte da diretoria da 
Associação de Cronistas de Turfe do Estado de 
São Paulo. Quanto ao Sr. Thomaz Assumpção 
Junior, figura de proa do turf paulista, é o 
handicapper da entidade turfística paulistana. 

O Handicap Livre nacional tem os mesmos 
moldes dos tradicionais "free-handicap" da In-
glaterra, 'Experimental" dos Estados Unidos e 
"Optional" da França. Trata-se de uma classi-
ficação descendente, tomando-se por base o pêso 
máximo de 65 quilos e o mínimo de 45 quilos, 
sendo admissível a utilização de meio quilo, bem 

.. 	...:: 	.. 

:. 

... 

NAGEUR, por Faublas (Pharis) e Fanfare, por Violou-
ceile e Betise de Cambrai, por Rouse et Noir, colocado 
como líder do Handicap Livre do Hipódromo Paulistano, de 
criacão do Haras São Bernardo S/A. (Barões Leithner). 
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como figurando as éguas com 2 quilos a menos 
que os cavalos, significando tal coisa que se a 
uma potranca fôr atribuído o péso de 60 quilos, 
por exemplo, na verdade foi ela handicapiada 
com 58 quilos, se houver pelo menos um macho 
a que se deu o põso de 60 quilos. 

Assim como para o handicap dos 3 anos, 
que será organizado em janeiro de 1966, terá 
por elemento básico um páreo teórico em 2.400 
metros, o dos 2 anos foi feito como se preten-
desse organizar um páreo de 1.300 metros. 

Esta primeira experiência feita no Brasil 
em caráter oficial tem indiscutível valor técnico 
porque, tal como acontece nos principais centros 
turfísticos do mundo, o handicap serve de base 
não só para a classificação dos produtos de cada 
geração, segundo seu valor material que, lógica-
mente, se fundamenta na qualidade de cada um, 
mas também é o ponto de partida para tôda a 
sorte de estudos críticos ou não, ficando, pois, 
para a posteridade como elemento altamente 
histórico. 

Tantas foram as dificuldades encontradas 
para a fusão dos trabalhos dos técnicos paulistas 
e cariocas que a primitiva idéia de organizar 
um só handicap que abrangesse Cidade Jardim 
e Gávea teve de ser posta de lado. Tècnicamen-
te um trabalho dêsse só podei - ia ser falho, por-
que teria por base uma alta soma de elernenos 
meramente teóricos, ainda que comparativos. 
Desta forma, para cada um dos centros hípicos 
foi feito um handicap. 

Os produtos apontados como lideres, Nageui' 
no Hipódromo Paulistano, e Fiapo no Hipódro-
mo Brasileiro, são ambos potros paulistas, o 
primeiro dêles nascido no Haras São Bernardo, 
de que são titulares os Barões Leithner, e o se-
gundo, no Haras Mondêsii, de propriedade do 
Sr. Antonio Joaquim Peixoto de Castro Junior. 

SÃO PAULO 

Os produtos de dois anos que correram no 
Hipódromo Paulistano foram assim classifi-
cados: 

Quilos 

NA.GEl.TP 	nasc 	b'auhlas 	e 	Fanfa is, 	por  
Violoncelie 	................................ 65 

MASCATE 	masc 	Adil e Guarrama, por 
Burpharn 	................................. 64 

MAIMBÜ 	masc 	Caporal e Bancleriza. por 
Gulf 	Stream 	.............................. 64 

FRIGIA 	fcm 	Melociv Fair e Hai pavi. por 
Esquimalt 	................................. 6 

RING ARCHER - 	masc 	Xaveco e Divina, 
por 	Jabuti 	................ 	................ 60,5 

OLHEIRO 	- 	mase 	Royal 	Chirf e 	Ceylon 
Rose, 	por 	Esquive 	........................ 60,5 

MESSIDOR - 	masc 	Caporal e Dybarine, por 
FiriJham 	................................... 59,5 

GASTÃO 	masc 	Norçlic e Hah!a, por Boi- 
coo ....................................... 57 

ANTÍLOPE 	masc 	Gaudeamus e Devi- 
netle, 	por 	Téléférique 	...................... 57 

LONDONI)ERRY 	masc 	Nios e Loretia, 
por 	HunI eis 	Mc.on 	............................ 5 

PLEOCÁDIO 	mase 	Fuul)Pl 	e Leocádia, 
por 	Antonym 	.............................. 56,5 

INFÁNCIA 	fem 	Nordie e 	Dardaila, 	por 
GcodCheer 	................................ 56 

TAIGA 	tem 	Acapulco e Taiu a, por Em- 
peror ..................................... 56 

FREVO 	masc 	Wilderer e Maldita, por Ring 
Salmon .................................... 56 

NALAPALO 	niasc. 	Nameran Rhan e ISi as- 
tina, 	por 	Four 	Hilis 	........................ 

DOMAGE . 	fem. 	- 	Manguori 	e 	Simoa, 	por 
Hamdam 	.................................. 55 

SHANDÕ 	fem. 	Red October e Beile Dia- 
hiesse, 	Por 	Black 	Devil 	.................... 55 

RING SCOTCH -. masc. - Takt e Drósera. por 
Destino 	................................... 54,5 

MARISELA 	fem 	Adil e Pistache, por Royal 
Palme ......................................... 5 

47 



BANDONEON 	mase. - - Nordic e Vilania, por 
Swallow Tail 	 . 

DENIS 	masc. - Djemlah e Bailara, por Co- 
lombo ..................................... 

KING SUN 	rnasc. 	Flamboynnt de Fresnay 
e Elaine, por Kameran Khan .............. 

MIRRA - fem. -- Bnrpham e Kardama, por 
Marsyas 

SALÕ 	masc. - Inshalla e Ceres, por Cadir 

SPRY 	miose. 	Nordic e Lady Gipsy. por 
F'ighting 	Chance 	.......................... 

SUMBA - masc. - Peter's Choice e Dammit, 
por 	Téléférique 	........................... 

KACÕNIO 	maisc. - Peter's Choice e Helico- 
nia, 	por Bieneran 	......................... 

QUERÜBIA - tem. .-. Peter's Choice e Royal 
Speech. por Epigram ...................... 

QUINTUS FËRUS - masc. 	Quinhilius e Far- 
sália. por Cumelén 	....................... 

RANDRO 	masc. 	Ubi e Candra, por Peter's 
Choice .................................... 

NEVER LATE - fem. - Faublas e Gone Witli 
The Wind, por Tehran ..................... 

PURFAN - masc. - Cotoxó e Xeura. por 
Chateaureux 

ACINTOSA -- tem. - Nordic e Acquavil. por 
Cruz 	Montiel 	............................. 

FOGOSA 	[em. 	Melody Fair e Coi'delia por 
Goya ...................................... 

MORÁVIA -- tem. - Burpham e Cadência, por 
Nyangal 

MANDA CHUVA 	masc. - Crovn Prince e 
Perky, boi' Seventh Wonder ............... 

MAVERICK 	masc. - Xaveco e Bianca, ror 
Elcio ...................................... 

ALLE-GCAK - masc. 	Fastener e Piracema, 
por 	Heliaco 	............................... 

RING TOURBY 	miose. - Coaraze e Titinha, 
por 	Minuta uro 	............................ 

BABY STAR -- tem. 	John Ai'ahy e Baby's 
Choice, por Peter's Choice ................ 

FENYANG -- masc. 	Dragon Blanc e Ura- 
kawa, por Foi't Napoleon .................. 

FURNA - [em. - Alberigo e Xoi'oca, p01' Sayani 

NEFRETETE .- tem. 	Faublas e Gloi iete, por 
Violonceile 	................................ 

SANTO STRATO - masc. -- Lucidon e Inves- 
tida, 	por Chírgwin 	........................ 

VOUS VOILÃ 	fiem. - Noceur e Noctamhtile, 
por 	Sandjar 	............................... 

XEF 	masc. 	Caporal e Misfeasance,poi' 
Kings' 	Bench 	............................. 

SORTINO - masc. --- Lucidon e Sii'acusa, por 
Fort 	Napoleon 	............................ 

PIETA 	[em. 	AI Mabsool e Fair Honour por 
Fairford 	.................................. 

JOVIAL PRINCESS 	[em. -- Jovial Juror e 
Graziela, 	por Trinidad 	.................... 

KANAIA 	tem, 	- 	Pewier Plalter e Manaia, 
54 por 	Marsyas 	.............................. 5(1 

KANSAS QUEEN - 	[em. -- Four 1-luIs e Desva- 
54 lia, 	por 	Destino 	........................... 5)) 

- SUAÇÚ 	masc. - Melocly Fair e Maloca, boi' 
54 Red 	October 	.............................. .. 

RING LAWRENCE - 	mase. 	Kamcran Khan 
54 e 	Frohc, 	por 	Djehel 	...................... 49,5 

.54 
MASCOTITA 	-- tem. 	Bur'pham e Merry 

Deb, 	por 	Abernant 	......................... 4-5 

54 
FENESTRELLA - 	tem. 	-- 	Fort 	Napoleon 	e 

Nahia, 	por 	1-Iigh 	Sherift 	.................. 49,5 

54 
BONNEVILLE 	[em. 	Boongainville e Wilar, 

por 	Viboron 	............................... 49 
53,5 

FALHA - . [em. - 	Albei'igo e Prédica, por Ring 
Salmon .................................... 4() 

53 
FAN-CLUB 	-- 	[em 	Maki 	e 	Serrania, 	por 

High 	Shci'ift 	.............................. 49 
53 

MALÍCIA -- [em 	Burpham e Futil, por Goa- 
licho ...................................... 49 

52.5 

TÁLIA 	-- tem. - 	Refrão e Tagarela, por Blue 

52,5 
 Baton 	..................................... 49 

ESPADOLE - 	ferii. 	Cobalt e Esquadrilha, pci' 
32,5 Panchito 	.................................. 49 

LINDAGOMES - 	[em. - Flamhoyant de Fies- 

52,5 nay 	e 	Alga, 	por 	Prosper 	................... 48,5 

FULLNESS 	tem. 	- . 	Fastener e 	Vincennes, 
52 por 	Blackamoor 	........................... 48 

SHEEN 	[em. . 	Inshalla e Cairé, por Cadir 47 
52 

RUIDOSA— fem, 	Zitido e Rosada, por Legend 
of 	France 	......... 	........................ 47,5 

51.5 
CELTA - tem. - 	Lueidon e Onda Curta, por 

Paradiso 	.................................. 47,5 
31,5 

NUANCE 	- tem, - Coaraze e Fugue, por Vio- 
loncelle 	................................... 475 

51.5 
RENDEIRA - 	tem. -. Siavangei' e Jayce, por 

Erebus 	.................................... 47,5 
51 

GADIA - [em. 	. Locidon e Cloche Dor, por 
Cadir ..................................... 47 

51 
VOANTE 	. 	tem, 	- 	Rol) 	Roy 	e 	Volata, 	por 

Irapurã 	................................... 46,5 
51 

Depois ANI\'ERiÁI1() e 	AN1VEOSAIIANTE. 
Depois IMILUEMA. 

51 
GUANABARA 

1. 	 Com referência aos animais que atuaram 
na Gávea, o Handicap que resultou dos ti'aba- 

51 lhos dos técnicos Berti'and Joachim Kauffmann, 
Domingos Pontes Vieira, Mário Cerqueii'a Tei-
xeira de Souza e Paulo Dunshee de Abranches 
é, em resumo, o seguinte: 

51 	 Quilos 

FIAPO -- masc 	Swa1lov Tail e Platina, 
5(),5 	 por Elue Ti'ain 	............................64.5 

SORANO - masc. - John Araby e Pavuna, 
50 	 por 	Quati 	.................................63 
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FÓLIO 	masc. 	Zuido e Simples, por Buen 
Tiempo 

FRAGONARD 	masc. - Heliaco e Clareira, 
por 	Cadir 	................................. 

DIVERTIDA -- tem. 	Guaycuru e Fric Frac, 
por 	Fastnet 	............................... 

MOUETTE - fem. - Dernah e Ximhica. por 
Swallow 	Tail 	............................. 

VESANO - mase. - Nor manton e Goldena, por 
Hidalgo ................................... 

PLEOCÁDIO -- rnasc. - Faublas e Leocáclia, por 
Antonyni ...................................... 

DON ERNANI 	masc. -- Fastener e Terra 
Nova, por Heliaco ......................... 

ESTIGARRÍBIA - masc. 	Estensoro e Bélgi- 
ca, 	por 	Alcazai' 	........................... 

SOLDI 	masc. - Johnny Reed e Soldanella, 
por Rosemary Row ........................ 

SALAMALEC 	masc. 	Mehdi e Pergolesa, por 
Lord Advocate 	............................ 

SEU LEVY - masc. - Cadir e Xira, por Sayani 

PREVILÊGIO - masc. -- Profundo e Estên- 
sula, 	por 	Estoc 	........................... 

FLOCO - masc. - Mát de Cocagne e Vaspa, 
porProsper 	............................... 

ESTILHEIRA - fem. 	Estensoro e Dark Di- 
vertte, por Dark Warrior ................. 

FREEDOM -- masc. 	Quebec e Ubará, por Fort 
Napoléon 	.................................. 

SOLDERÃ -- tem. 	Brumazon e Aldebarã Prin- 
cess. por Peter's Choice ................... 

FORROBODÕ - masc. - Maki e Sepetiba, por 
Fort 	Napoléon 	........................... 

SULTÃO ARABY - masc. - Johnny Reed e 
Radiante Araby, por Taj Ud Din .......... 

VESTAL GIRL 	fem. -- Homero e lana, por 
Master 	Vere 	.............................. 

DRIVE IN -- masc. 	Go Drake e Desiradc, 
por 	Fastlad 	............................... 

DILCA 	fem. - Royal Game e Crucei'a, por 
Mazarino 	.................................. 

FADO 	masc. - Prosper e Bonne Amie, por 
The 	Phoenix 	.............................. 

FIXO - masc. 	Fanatique e Urze, por King 
Salmon 

DAMOCLES 	masc. - Silfo e Andresse, por 
Dernah .................................... 

MENGO 	masc. -- Tio Capataz e Miúda, por 
Hollyhock 	................................. 

ONIRA - fem. - Ouroduplo e Gruna, por Yatai 

SCREEN PLAY 	fem. - Royal Forest e Scân- 
dia, por Make Tracks 	.................... 

RONDELLE -- fem. -- Cyi'nos e Rondinella, pai' 
Strand .................................... 

DESATINO - masc. 	Silfo e Fair Fanciful. 
por 	Fairhland 	............................. 

FOX TROT --- masc. -- Fort Napoleon e Toya- 
ma., 	por 	Heron 	........................... 

STARITA 	fero. 	 John 	Ai'ahy 	e 	Belanita, 
61,5 por 	Minotauro 	............................ . 51,5 

FRONTON - masc. 	Dragon Blanc e Oadia, 
60,5 p01' 	High 	Sheriff 	.......................... 51 

FORMA 	fem. 	Alberigo e A .... por Sky 
60 High 	...................................... Si 

TOWN GUARDA - tem. - 	Town Guard e 
.59 Bengali 	................................... . 

58 FRASE 	tem. 	Mát de Cocagne e Sinless, por 
Lambert 	Simnel 	.......................... 51 

58 MALADRESSE - fem. - 	Dernah e União, pai' 
Vagabond 	II 	.............................. 51 

57 LEIPZIG - masc. - Fort Napoleon e Royal 
Warrant. 	por 	Umidvar 	.................... 51 

57 JOCKER 	m - Cáucaso e Schiava, por Ca- 
boclo ...................................... . 51) 

57 F'ENTON 	-- 	rnasc 	Blackamoor 	e 	Royalty. 
por 	Foi'mastel'us 	.......................... 49.5 

56,5 FADIGA 	fem 	Quiproquó 	e Tenda, 	por 
Legend 	of 	France 	......................... 49 

56,5 
FALSTAFF 	masc. 	Maki e Onéa, por King 

Salmon 	.................................... 49 
56 

DATA VÊNIA -- fem. 	- Silfo e Melopée. por 
Thor 	...................................... 48,5 

56 

FIDES 	fem. 	Alberigo e Uruçú, por Swallow 
75 Tail 	.......................... 	............. 48,5 

DÁBULA 	tem. 	- Royal Game e Joa, 	por 
57 Cervantes 	................................. 48.5 

KRISCA 	JANE 	- 	tem. 	- 	Flamboyant 	de 

55 Fresnay 	e 	Destinée, 	por 	Destino 	.......... 48,5 

VORODNIA - 	tem. 	por Dernah e Volage, p01 ,  

5 5 Orsenigo 	.................................. 48 

SUZY BROWN 	fem. 	Quase e l3iskra, p01' 

64 Fastlad 	................................... 46,5 

53,5 

53,5 

53,5 

53,5 

53 

53 

53 

53 

53 

5 2, 5 

52 
	

FIAPO, por Swallow 'rail (Bois Roussel) e Platina, por 
Bine Train e Sister Patricia, por Wychwood Abbot, Iidu'r 
dos animais de três anos do Hipódromo Brasileiro, de cria-

51,5 
	ção do Haras Mondêsir (A. J. Peixoto de Castro junior). 
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"ANALYSIS OFTRENDS" 

Garanhões Chefes de Raça 
Opiniões e Sugestões 

Dr. Franco Varola 

As cartas e os comentários recebidos após a publi-
cação de meu livro "Garanhões Chefes de Raça de 1900 
até hoje" (1), levam-me a fazê-lo objeto de uma "Ana-
lysis", porquanto na verdade éstc argumento, ou seja, 
a escolha dos garanhões que consttiuem os pontos segu-
i-os do desenvolvimento da raça, voltou à atualidade 
nos últimos anos, na medida em que se vai distancian-
do no tempo a última série enunciada por Vuillier. 

O argumento não está absolutamente esgotado com 
a publicação de meu livro; ao contrário, esta foi apenas 
uma primeira experiência de sistematização de uma 
matéria que está plenamente em discussão e, por assim 
dizer, em contínua transformação. Nos dois estudos 
publicados em "Th( ,  British Racehorse", um em outu-
bro de 1959 e outro em outubro de 1961, isto é, um 
antes e outro depois cia publicação do livro, além do 
que foi dito em uma conferência em São Paulo, e em 
vários outros artigos divulgados por diferentes órgãos, 
procurei apresentar a questão ao público de diversos 
países e indicar os diferentes métodos que podem ser 
usados para que se possa chegar a uma definição do 
problema. Em consequência, recebi sugestões verbais 
e escritas de estudiosos e apreciadores de muitos países 
e a questão ampliou-se ràpidamente. Em outras pala-
vras, encontro-me na posição de 'aprendiz de feiticeiro", 
prisioneiro dos mesmos fantasmas que evocara. 

O sr. Julio Foile Larreta, conhecido estudioso de 
Montevidéu, observa que qualquer classificação de re-
produtores que inclúa Congràee deveria também incluir 
Oh! Moo, um grande nome naquela parte do mundo. 
Ok! Mau foi um alazão, nascido em 1907, na Argentina, 
p01' Oi'bit e Moissonnen,se, por Dollar, que venceu a 
Tríplice,  Coroa e só foi derrotado uma única vez. Como 
reprodutor, foi pai do vigoroso Boi'afogo, também ven-
cido só uma única vez, e de outros vencedores do 
'Derby' argentino; sua linha masculina sobrevive por 
meio de Enei'o, Stayer, Lotei'o. Lueii'o e Inuiginado. 
todos importantes elementos na bacia do Rio de La 
Plata. Boto fogo não teve grandes oportunidades na 
reprodução, pois morreu (como Cobrado) após curta 
campanha; mas Old Man talvez tenha sido mais impor-
tante como pai de éguas reprodutoras, encabeçando 
cêi'ca de nove vêzes como tal as estatísticas argentinas. 
Tornou-se, portanto, um importante nome nos "pedi-
grees", embora seja raramente encontrado cnn linha mas-
culina direta. Mas por mais que Ok! Man se possa te!' 
salientado, não creio que seja comparável a Coa gi'ài'e. 
nome de valor já universal, celebrizado por uma plura-
lidade de machos e fêmeas tanto na América do Norte 
como na do Sul, e cuja linhagem se encontra hoje na 
Europa representada pelo filho de Oi'senigo, Escoi'ial, 
cuja avó, Coi'olinu. nasceu, tal como C.ongi'èi'e. de 
Copyright e de uma filha de Pei'i'ici'. 

Minha escolha de cinquenta garanhões chefes de 
)aça não foi baseada na importáncia de cada animal 
em uma região determinada, mas segundo a influência 
que hajam exercido em um amplo sentido. 

Uma questão interessante foi levantada por um 

O Autor 

Trends, ou seja, as tendências, são as 
manifestações do mundo econômico observa-
das sob um aspecto crítico. Em publicações 
européias e norte-americanas de alto nível, 
êstes estudos surgem periôdicanlente sob o 
título acima, que preferimos manter no idio-
ma original, porquanto uma tradução ao pé 
da letra talvez não tradizisse adequadamen-
te o seu conceito. O cavalo de raça toi'-
nou-se uma atividade econômica, além de 
esportiva e de criação, merecendo, portanto, 
ser analisada, da mesma forma que os me-
tais, os fretes, os cereais e o ouro. A fina-
lidade déstes estudos é individualizar as 
principais tendências que se manifestam no 
mundo hípico, discuti-las criticamente e 
assiná-las aos que operam nêste campo. 

O artigo que aqui reproduzimos é o pri-
meiro de uma série intitulada "Analysis of 
Trends", que prosseguiremos oferecendo aos 
nossos leitores e, de forma muito particular, 
aos estudiosos, porque se trata de um ma-
nancial inesgotável de informações  preciosas 
e conceitos criteriosos. 

O autor, W. Franco Varola, de quem 
temos autorização para fazê-lo, é um dos 
mais conceituados estudiosos dos fascinantes 
"mistérios" da criação do puro sangue de 
corrida. Jornalista italiano, de porte inter-
nacional, ora residente no Brasil, o Dr. Va-
rola é, entre outras coisas, representante no 
Brasil do Hipódromo de Laurel Park (Esta-
dos Unidos) e colaborador de alguns dos 
órgãos mais renomados em todo o mundo 
corno a revista inglêsa "The British Race-
ho'rse" e a publicação italiana "Derby", ten-
do ainda publicado um livro - "Stalioni 
Capirazza dai 1900 ad oggi" (Garanhões 
chefes de Raça de 1900 até hoje), que por 
si só serviria para consagrá-lo corno técnico 
indiscutível, não bastasse o alto valor de 
seus demais estudos. 
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leüor milanês, o di'. Pitscheider. sôbre Votei/ar e Votouf. 
Sustenta êle que o primeiro deveria ocupar o lugar que 
destinei ao segundo. Êste dilema surge freqüentemente 
em escõlhas désse tipo e outros exemplos disso são 
Baç'ardo ou Bay Rooaid. Bali Dog ou Bali Leo Eu ir 
Piay ou Moo O Wo , Blac/' T.oneij ou Biorelech, e assim 
por diante. No caso de Vatelior, pode-se dizer que de-
monstrou uma longevidade e uma fibra excepcionais, 
que aliás são típicas da linhagem de Ooiopin. como 
5!. Simon. Ciraucer, Rabeiais. Biribi e outros. Além 
disso. Vate/lar produziu um impressionante número de 
corredores, como Voltei. Mjj Lore, Vamos, Faoboerg II, 
Peari Diier, Vai Drake. Kerior e as éguas Nikeiioru e 
Pointe á Pire. Suas filhas produziram Royai Drake 
e Phd Druh'e. mas seus filhos até agora foram um 
malôgro completo como garanhões, e para ser um chefe 

de raça não basta produzir corredores, mas é preciso 
que êstes reproduzam com igual e excelente qualidade. 
Entretanto, Votout , além de ser o pai de Vateiior. pro-
duziu Autonijra, Bois Roussel e Atoat Maitre, três re-
produtores influentes em diversas partes do mundo e, 
conseqüentemente, tal coisa por si só seria tão impor-
tante ponto de ieferência genealógica capaz de justifi-
car minha escôlha mesmo se Vate/lar jamais tivesse 

existido. 

O si. Ricardo Alvino, da Califórnia, enviou observa-
ções interessantes sôbre a estirpe do cavalo norte-ame-
ricana Eqnipoise, que considera um dos pilares qualita-
tivos da criação de cavalos nos Estados Unidos. Isso 
é, sem dúvida, verdade para quem não considerar as 
aparências da moda e das grandes corridas com prêmios 
extravagantes cm distâncias curtas, que ]amentàvelmen-
te atribulam o turf dos Estados Unidos. Não obstante 
os programas infelizes, a criação norte-americana possui 
reservas preciosas de sangue nobre e talvez um dia 
possa disso tirar vantagem. Mas, limitando os fatos, 
Equipoise é um nome rigorosamente norte-americano, 
sem características imediatas, nem mesmo se conside-
rada a meia dúzia de garanhões seus descendentes, que 
dos Estados Unidos foram atuar na Europa, para podei -
entrar na lista. Lembro aqui que o tão discutido Carry 
Back, vencedor do "Kentucky Derby" e do "Preakness", 
é um filho de Saggy, por Sicing and Sreaij, por Eqarporse. 
Em cada pais ou zona criadora, existem animais de gran-
de importãncia que, por unia razão ou pai' outra, não 
conseguem difundir amplamente seus nomes e, por-
tanto, ficam senda um fenômeno ele caráter meramen-
te local. 

Um exemplo típico foi o belga Freowato, que me 
lembro ter visitado há alguns anos em um haras nas 
proximidades de Bruxelas, atraído justamente pela pie-
domináncia que êle exercia nos limites precisos de seu 
país natal. Eia um magnífico exemplar de alazão, de 
foi-mas plàsticamente nobres, e quase poderia passar par 
uni descendente de Ortelio ou de Harrrj Ou. Entre-
tanto, era o expoente de um ramo de Ionooiy, que só 
criou fama na Bélgica. Uni caso quase semelhante é 
o de Signorino. na Itália. Se a criação italiana esti-
vesse naquela época nas níveis que hoje ocupa, talvez 
o nome de Signorioo adquirisse importáncia mundial. 

Em uni outro estudo publicado em "The Ei itish 
Racehorse", ocupei-me amplamente de Fali Sou, irmão 
de Bine Peter, exportado para a Argentina, onde con-
quistou as máximas posições clássicas através de Se-
(iuctor. Sideral e uma série de magnificas filhas. Eze-
quiel Fernandez Guerrico, que entre outras coisas é o 
importadoi de Magabit. é seu mais incansável defensor 
e com êle discuti com freqüência os méritos compara-
dos do citado animai e de Congréue, embora os dais 
tenham atuado em épocas diferentes. Existi' uma forte 
corrente contrária à eleição de Congrérc para o Olimpo 
dos grandes garanhões e é singular que o epicentro dêste 
movimento se encontre justamente na Argentina. Acon-
tece que coo grére nunca foi considerado completamente 
"fashionable" em certos círculos argentinos, talvez devido 
a uma certa rusticidade de aspecto, que também nêste 
ponto o torna um caso estranhamente análogo ao de 
Hu.eesoc II. na Itália. Cheguei a ouvir pessoas com-
potentes descrevendo Copyright, pai de Corrgrére, corno 
um "charuto com quatro patas". Mas tanto Cosrgrérc 
como Har're.sac II tornam-se indispensáveis em qualquer  

estudo sôbre garanhões em escala mundial, devido à 
sua extraordinária vitalidade. 

Diversos amigos fi'ancêses fizeram-me uma mc'snia 
e séria observação sôbr'e Djebei que, segundo sustentam, 
deveria ocupar o lugar destinado a Adorna! Droke. 
Ëste, na verdade, bem pouco fêz nos últimos anos para 
justificar a posição que lhe é atribuida e, em todo caso, 
a influência exercida por esta linhagem é suficiente-
mente expressa pai' Sri rr,stor. Entretanto, Djchei produ-
ziu uni grande número de vencedores de alta classe 
e seus descendentes têm obtido êxito em quase todos 
os países. Por outra lado, muitos filhos de D,jebe/ 
desiludiram como garanhões e até agora o mais positiva 
parece ser Djefon, pai de Rapace e de Píirssont C'he.t. 
Convêm observar que Trocery consta da seção feminina 
do "pedigree" de Djefon. Muitos descendentes de Djebei, 
além disso, mostraram falhas e foram criticadas pela 
fragilidade dos membros. Parece que M,rj Babe cami-
nha para a celebridade nos Estados Unidos onde, entre 
tecias os "Toarbilion", emergiu favoi'àvelniente Arubro-
rir), mas resta sabei' que valor se poderá dai' a pro-
dutos que vencem apenas as corridas muito curtas. 
Todavia, é possível que as respectivas posições de Diebei 
(como ''outsider"' ) e de Admira! Di'nke corno 'insider" 
precisem ser' revistas dentro de pouca tempo. 

As tendências em definir os melhores garanhões 
de um determinado período é irresistivel naquéles que 
se dedicam ao estudo do puro-sangue. Vuillier dedicou 
a isso grande parte de sua vida, conseguindo elaborar 
as teorias das dosagens e dos "descartes", ainda hoje 
seguidas por muitos criadores, entre os quais hasta citar 
o Agri Khan. Mas, em minha opinião, a parte ainda 
mais viva da atira de Vuillier é aquela destinada a 
identificar os animais mais influentes do século XIX, 
cujos nomes se encontram em quase todos os "pedi-
gi'ees" dos cavalos contemporâneos. Pode parecer um 
trabalho óbvio, porém é inteiramente original. Nosso 
conceito de linha masculina é, muitas vêzes, sentimen-
tal, e estamos bem cientes disso, mas permanecemos 
afeiçoados a êle pai' ser algo que nos satisfaz intima-
mente. l certo, entretanto, que existiram, e conti-
nuam a existir, certos animais de tal forma poderosos 
que sua influência é exercida pela raça inteira, não 
só emlinha direta masculina, mas também, e deveria 
dizer sobretudo, nas divisões mais remotas dos "pedi-
grees" clássicos contemporãrieos. 

St. S(aroo. por exemplo, é o fator singular mais 
poderoso que jamais existiu no desenvolvimento da raça 
puro-sangue. Jamais houve um garanhão como éle e 
talvez não venha existir outro. Mas sua posição é 
devida apenas parcialmente aos ramos repi adutores que 
lhe estão ligados diretamente. Através de Persiorororr, 
temos Prince Bio, Sicambí'e e Prince Cheraiicr; através 
de I?abeiaisr, temos Wiid Ris1', Worderr, lia (c'r'tc II e 
Ribul através de C!raucer, temos Vatelior, Arrtoirrjso e 
Bois Rores.sel, e assim por diante. Mas éstes são 'St. 
,Simo.r" em um sentido, diria eu, legal. Um ou outro 
entre êles poderia ser um animal totalmente diferentes 
em conformação, temperamento, aspecto e comporta-
mento e, todlavia, continuar a ser considerado um genui-
no descendente de SI. Siaion e, em senso estritamente 
formal, o é efetivamente. 

Examinando porém a influência de St. Siarwr sôla'e 
alguns dos mais importantes cavalos que não se ligam 
a ele em linha direta, descobrimos que Plraro.s e Fairrroij 
eram sôbre êle "inbrecl". E o mesmo acontece com o 
glande garanhão sulamericano Coogrére. E isso se deu 
coar os dois maiores garanhões de nossa época. Hyperion 
e Nearco. E também com La Forhru, Oiecoder e Kirrg 
Saisaon, enquanto Trdicer',dJ era "inbred" seja sõbre Capo-
pin seja sôbre St. Angela, que foram justamente os pais 
de 5!. Simorr. O pai de Sovrrt Fieet, Reigir Canal. era 
"inbred" sôbre St. Frusqobr . uni filho de St. Sioron. 
Os poucos e notáveis exemplos citarias são de garanhões 
que, durante muitos anos, ocuparam posições predomi-
nantes na Inglaterra, ria França, na Alemanha, nos Es-
tados Unidos e ria América do Sul. Embora nenhum 
dêles se ligue em linha direta a St. Sirsroa, muitos con-
tinuam a difundir as características básicas cio tipo 
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"st. simoniano", Por exemplo, Nearco era um "SI. Si- 
quase perfeito, fato não surpreendente na opiniãu 

dos estudiosos, porquanto seu pai. Planos, era justa-
mente "inhred" sôbre S t. Sinion sendo sua mãe Noga i'u 
filha de Harresuc II, que por sua vez era "inhred' 
aproximado sôbre St. .Sinion... Alguns quiseram até mes-
mo ver em Neurc' a persistência parcial dos jarretes 
à Rnbe!ais. E a influência de Hai're,'ejc II sôbre Neo eco 
era sensível não só no tipo, mas também no comporta-
mento na corrida Ambos eram cavalos brilhantes, que 
podiam correr grandes distàncias, permanecendo, porém. 
meio-fundistas. Mas, ainda que quisessemos argumentar 
que Neai'co era um expoente mais típico de SCU pai 
Phacoa do que de seu avó materno mi i'i'esuc II. resta o 
fato de que o próprio Pharo.s' era "inbred" sôbre Si. 
Sinian e que era, em todo caso, mais ligado 1)01' afini-
dades à famímlia de St. Sanou do que à de Bend Or. 
à qual também pertencia oficialmente. 

Com efeito, poucos exemplos de divergência tipoló-
gica são mais impressionantes do que o de Bend Or-
-PJun'o.s ou, se quisermos, Benci Qi'-Neorco ou ainda 
The Tetro i'ch-Kincj Solnion, Ornionde-Ortelio. Sv'ynford-
-Crepelio, e assim por diante. E para concluir, se obser-
varmos qual foi a influência sôbi'e a raça, em escala 
mundial, sómente de P/,oros. Fiilruoij. Hi,peri.on, Neiico 
e Coiigi'êi'e. emerge pela centésima vez a verificação 
de que SI. Simon é ainda o maior fator no desenvolvi-
mento da raça, já agora transcorridos oitenta anos de 
seu nascimento. 

Estas reflexões servem principalmente para justi-
ficar o interésse na escolha dos chefes de raça feita 
por Vuillier, que a ela chegou através do cálculo esta-
tístico. Na escolha que eu fiz, ao contrário, foi se-
guido um principio estritamente crítico, não por des-
prêzo pela estatística em si, mas porque a necessidade 
de considerar o grande desenvolvimento geográfico da 
raça forcou-me a escolher em um panorama geral, como  

um geógrafo que fixa, cm uma imensa extensão de 
território, os níveis das montanhas, começando pelos 
picos mais altos. Sou o primeiro a perceber as lacunas 
déste sistema. Entre o mais jovem dos garanhões do 
terceiro grupo de Vuillier ISt. Sinron, 181 1 e o mais 
velho dos garanhões de minha série principal (Sou-ia-
Lua', 1911), existem trinta anos, mas isto em si não 
seria um defeito, pois entre um grupo e outro devem 
passar justamente trinta anos pelo menos. O incon-
veniente é mais o fato de que durante êstes trinta 
anos surgiram garanhões do calibre de Cijilene. Polij-
nielus, Isinglass. Ornionde. FI.ijiag Foi', Ajoi' e Marco, 
que não são mencionados em minha classificação. Mas 
seria um desastre se, em um dado momento, não se 
pusesse um ponto final em um trabalho déste gênero. 
Além disso. Heirn II. que figurou no terceiro grupo de 
Vuillier, não é mais tão importante hoje como então e 
se, por pura hipótese, êsse terceiro grupo devesse sei -
formado hoje segundo o nosso ângulo visual, o lugar 
de Herïnit provàvelmente seria ocupado por Bw'cuidine 
ou Marco. uma linha que só foi citada por Vuillicr em 
seu primeiro grupo (Melbourne), mas ficou ausente do 
segundo e do terceiro grupos. Esta, entre parênteses, é 
a opinião firme de um outro de meus correspondentes, o 
conhecido criador argentino José Alfredo Martinez de Hoz, 
que me pediu que a citasse. E ainda, por puro espírito 
de discussão acadêmica, podemos observar que mesmo 
Bend Oi', Hainglon, Isonomij. Gulopia e St. Sinion, que 
são os outros cinco nominativos do terceiro grupo de 
Vuillier, ramificaram-se nos tipos mais diversos. O ver-
dadeiro tipo Beini Or talvez só se possa encontrai' hoje 
nos descendentes de Panorama, enquanto o tipo Haniptoii 
conservou-se bastante bem através de Solrniu. E quan-
to a I.s'ono'nuj, esta é uma linhagem que sempre man-
teve o mais alto grau de diferenciação do restante da 
laça Seu expoente moderno, Blnndford. era um tipo 
em si ,e os contemporâneos, entre os quais AlI/cidon. 
Aicide, Peisian Ccli. Porfiou e Crepello, são todos ani-
mais diferentes do todo e reconhecíveis imediatamente 

AIN'I' 4IMON, por (alopiii e Saint Angela, por hiiig Tom, 
é uma (Ias vigas tilestras da criação, em sentido universal. 

52 



a primeira vista em um hipotético grupo de cavalos 
apresentados ao acaso. 

Declarei que minha escolha foi feita alheia às esta-
tísticas. Mas nada impede que possa ser sujeita à prova 
estatística. Nêsse caso, a única dificuldade consiste em 
estabelecer a unidade de medida. A estatística em si 
é a coisa mais simples que existe; hasta contar e ano-
tar as cifras em uma fôlha de papel. Mas o difícil 
consiste em adotar uma unidade de medida que resista 
a um raciocínio lógico. Os norte-americanos são, como 
é sabido, os mais formidáveis compiladores de estatís-
ticas que o mundo já conheceu. Para permanecer em 
nosso campo hípico, chegaram a estabelecer até mesmo 
em porcentagens de dois décimos o êxito ou a probabi-
lidade de êxito dêste ou claquêle corredor ou garanhão. 
Mas suas unidades de medida baseiam-se no que éles 
entendem corno bom e como mau. Os estudos de Taber. 
por exemplo, baseiam-se no conceito de cavalo veloz, e 
cavalo lento ou não veloz. Mas o seu cavalo veloz é 
simplesmente aquéle que ganhou uma certa quantia e. 
coisa ainda mais inquietante, o seu cavalo não veloz é 
aquêle que não ganhou uma certa quantia. Se aplicas-
semos êste conceito na Itália, quase tôdas as vencedo-
ras das Oaks" da Itália entrariam na categoria das 
éguas não velozes, porquanto o prêmio monetário (lesta 

DJEBEL, por Tourbilion e Loika, por Gay Crusader, criado 
por Marcel Boussac, provou ser reprodutor de alta classe. 

corrida é, infelizmente, inadequado à sua importãncia. 
Da mesma forma, Blundfoi'd. que venceu três corridas 
apenas discretas, seria um dos cavalos menos velozes 
segundo estatísticas dêsse tipo. Para quem teve a sorte. 
ou o azar, de receber uma iniciação filosófica, êstes 
critérios podem ser difíceis de aceitar. Ransom Myers, 
o estudioso neo-zelandês que no ano passado apresentei 
aos leitores de "Derby' 2), publicou agora urna série 
de objeções graves ao método de Taber e quem se inte-
ressa por estas coisas poderá encontrai' na imprensa 
estrangeira os artigos a elas referentes. 

Portanto, sustento minha opinião de que, nesta ma-
téria, a estatística jamais poderá substituir completa-
mente a análise crítica. Não só isso, mas o grande 
perigo da estatística é o que corre aquele Que se confia 
nela, perdendo assim o próprio senso crítico. Esta é 
a pior coisa que pode acontecei a um estudioso. Isso 
não impede que possamos ütilmente analisar estatísti-
cas feitas com os mais variados critérios. Proponho-me 
dai-  alguns exemplos no próximo artigo (testa série. 

(Continua no pióxino néniero 1 

fl Soe. Editora Derby, rua Galileo Galilei, 7 	Milão. 
2) Vide revista «Derbv., número de marco de 1961, pãg. 26. 
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Breve relato da Anestesia [quina 
1 Il4(h) 

 

U.  

Após o advento do emprêgo do éter em 1842, 
a preocupação de suprimir a dor nos animais, 
também mereceu o interêsse dos profissionais, 
não obstante, existirem na época certas escolas 
filosóficas, com predominante espírito cartesia-
no, que consideravam o animal como máquind, 
sem a faculdade de sofrimento, sendo os gemi-
dos puramente automáticos a traduzirem mau 
funcionamento de seu mecanismo. 

A glória de predecessor - embora seja atri-
buída, nos albores da anestesia veterinária, a di-
versos autores - deve pertencer a Jackson que, 
em 1846, indicou e usou o éter e o clorofórmio 
para abolir todas as sensações dolorosas nos ani-
mais domésticos, inclusive cavalos, submetidos a 
intervenções cirúrgicas. Na opinião de Wright, 
entretanto, a primeira anestesia em eqüino data 
de 1847, com emprêgo de clorofórmio e que se 
caracterizou por excitação e violência; nesse 
mesmo ano, Field, de Londres, idealiza a pri-
meira máscara para uso nos cavalos. 

As honras da introdução da anestesia geral 
por via intravenosa cabem ao francês Oré que, 
em 1872, utilizou o hidrato de cloral como agen-
te narcótico. Humbert apresentou, três anos 
mais tarde, a primitiva referência do nôvo mé-
todo no cavalo. Mais tarde e no proncípio dêstc 
século, as observações a respeito dessa modali-
dade anestésica traduzem o grande interêsse que-
despertou entre os pesquisadores veterinários. A 
literatura da época revela, todavia, opiniões dis-
cordantes sõbre o cloral na anestesia eqüina 
(Peuch e Toussairit 	1887; Degive - 1908; 
Cadiot - 1917; Kaemmerer 	1919; Cadiot e 
Almy - 1923, entre outros). 

Foi mister, contudo, que surgissem as expe-
rimentações de Marcenac e Lemétayer, em 1930, 
para que a anestesia com drogas não voláteis, ad-
ministrada diretamente na corrente circulatória, 
fôsse reabilitada, passando a ser de prática cor-
rente nos eqüídeos, consoante publicações feitas 
logo a seguir e em países diferentes. 

Com a descoberta de novos agentes, sobre-
tudo, o advento dos derivados da série barbitú-
rica na década de 30, vários processos tiveram 
aplicação na veterinária, ampliando nossas pos-
sibilidades anestesiológicas. 

As primeiras observações em eqüinos, com 
emprêgo do evipal, foram divulgadas em 1933 
por Velu e Zottner, cabendo a Sveebe (1936) 
a prioridade da indicação do pentobarbital sódi-
co (nembutal) para grandes animais. Contribui-
ções ulteriores neste terreno vieram à luz, des-
tacando-se as de Giusti e cols., em 1937, na Amé-
rica do Sul, e de Wright, em 1938, na Europa. 

A aplicação de processos por meio de gases 
anestésicos (ciclopropana, protóxido de azôto e  

estileno) foi iniciada pelos argentinos Logiudice 
e Aranes, em 1940, merecendo, porém, incremen-
to sõmente anos mais tarde. 

Diversas misturas anestésicas foram ensaia-
das visando, principalmente, anular os inconve-
nientes verificados com certas drogas quando 
empregadas isoladamente. Vladutiu (1938), na 
Romênia, foi um dos pioneiros a sugerir a com-
binação de hidrato de cloral com sulfato de mag-
nésio e experimentada por Kerguntul e Bachirou, 
na África do Sul, e por Danks, em 1943, na Amé-
rica. Outras combinações, particularmente, com 
barbitúricos, foram idealizadas e cuja primazia 
pertence a Millenhruck e Wallinga (1946), reve-
lando, contudo, a bibliografia que a mistura clo-
ral e sulfato de magnésio é a que merece maior 
aceitação; as demais preconizadas com o objeti-
vo de substitui-la não lograram a preferência 
que delas esperavam seus idealizadores. 

A utilização de substâncias curarizantes em 
cirurgia veterinária, embora iniciada em 1945, 
no Brasil, por Tavares de Macedo e Xavier, vol-
tou a mereced atenção após os trabalhos preli-
minares, com emprêgo da succinilcolina, de Hans-
son e Edlund (1954), de Belli ng Jr. e Booth 
(1955) e outros. Êsse recurso é considerado 
pelos autores como solução ao problema da con-
tenção, do derrubamento e da indução anesté-
sica das grandes espécies. 

Assinalamos, à guiza de recordação históri-
ca, o processo relatado em 1950, por Longley, 
referente à anestesia geral do cavalo pelo éter 
injetado por via intravenosa, mas que não con-
seguiu despertar maior interêsse. 

Nessa mesma época, Parry e Harrov divul-
garam e defenderam o uso de produtos à base 
de naftoxietanol (Anavenol e Anavenol K), de 
uso intravenoso, cuja aplicação, entretanto, ofe-
rece até hoje séria controvérsia entre aquêles 
que os manuseiam. 

A preocupação, frente ao problema da anes-
tesia a fim de torná-la mais eficiente com o mí-
nimo de anestésico, continuou a dar margem a 
novas investigações. A "anestesia facilitada pela 
sinergia medicamentosa" conduziu Laborit, em 
1950, a preconizar a chamada "anetesia poten-
cializada". Entre as drogas experimentadas no 
desenvolvimento dessa técnica anestesiológica, os 
derivados da fenotiazina são os principais ele-
mentos. A aceitação do método cresceu desde 
que Laborit e cais. (1952) indicaram um nôvo 
estabilizador do sistema nervoso vegetativo, tem-
po essencial na modalidade em apreço - a dor-
promazina. As primeiras observações a respeito 
de seu uso na pré-anestesia do cavalo pertencem 
a Westhues e a Faustini, em 1954; no ano se- 
guinte, assinalamos os efeitos que observáramos 
em experiências preliminares com a associação 
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de Amplictil e Fenergan na potenciaiização da 
narcose pelo cloral associado ao sulfato de mag-
nésio ou por barbitúricos. 

A utilidade de agentes esteróides (hidroxi-
diona sódica) na anestesia de eqüinos foi expe-
rimentada por Fritsch (1959) que apresenta, to-
davia, restrições de ordem técnica e econômica, 

A eletronarcose encontra-se ainda em fase 
experimental (Short - 1964). 

Os aperfeiçoamentos técnicos possibilitaram 
cada vez mais anestesias completas e controla--
das, com oxigenação constante, assegurando me-
lhor ventilação pulmonar e vigilância respirató-
ria. Os esforços havidos neste setor representam 
notável progresso na administração dos anesté-
sicos voláteis e gasosos para o cavalo, sobretudo, 
com o aparecimento do bromo-cloro-trifluoretanrj 
(Fluotane) e do metoxiflurane (Metofane). Os  

modernos aparelhos de circuito fechado, baseados 

nos recursos que permitem a intubação endotra-
queal, usados por Reed e cols. (1957), Fisher e 
cols. (1957), Fritsch (1960), Uberreiler (1960), 
Tavernor (1961), Jones (1962), Jennings (1963), 
entre outros, traduzem pontos culminantes na 
evolução da anestesia geral dos eqüídeos. 
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Os animais de "pedigrees" 
exigem boas pastagens 

Lr. Illkldoï 1lO7lI (1)0 L1}'1t0) 

As pastagens artificiais, bem cuidadas, propoi cio-
nam, geralmente alimento mais econômico para eqüinos.
bovinos e ovinos, durante as épocas do desenvolvimento 
das plantas. ãste desenvolvimento é verificado em vá-
rias épocas, quando são cultivadas as forrageiras de 
verão e de inverno, fornecendo forragens verdes nas 
pastagens aos animais, durante o ano inteiro. 

Considerando os gastos tia formação dessas pasta-
gens, em comparação com os rendimentos que elas apre-
sentam. verificamos que ràpidamente são reduzidas as 
despesas. Pois nessas pastagens permanentes, uma vez 
bern cuidadas pelo método de rotação de pastagens, 
combinado com o sistema de adubação intensiva, otite-
lemos componsação segundo as cspex'iéncias realizadas. 

Nos cultives das pastagens artificiais é necessário 
o estudo dessas pastagens de cada campo, mediante 
classificação botânica, determinação da capacidade ali-
mentícia, análise química do solo e das forrageiras 
depois de cultivadas. Todavia, ainda há pessoas que 
consideram supérfluo ésse eficiente trabalho de labora-
tório, que é baseado em resultado positivos. 

Para o melhor aproveitamento das variedades foi - 
ragenas de verão e de inverno, que melhor se adaptam 
aos terrenos, torna-se necessário dividir o campo em 
pastagens, mas deve ser sempre superiot ao número de 
lotes de animais a tratar. Assim, as pastagens tendo 
um descanso, são favorecidas nos seus tratos em 
a) adubações; li) livrá-las das plantas daninhas e inva-
soras; e) permitir a sua rebrotação de suas forrageiras. 

As variedades de boas fori'ageit'as lias pastagens de 
uma propriedade agropecuária apresentam muitas van-
tagens, tia alimentação dos animais, como ração verde 
consumida nos Pasto ,, , conforme podemos citar 

aI as pastagens de forrageiras de verão e as de 
Inverno, sendo cultivadas numa fazenda, respectivamen-
te nestas épocas, permitem um pastoreio alternado, for-
necendo forragens verdes durante o ano inteiro: 

h 	de um modo geral. os animais ingerem boas 
íOt'l'ageiras verdes nas pastagens artificiais e assim, re-
cebendo grãos de cereais e outros concentrados de que 
necessitam, podem apenas consumii' estas rações sêcas, 
para a satisfação de suas necessidades especificas; 

cl as forrageiras cultivadas em pastagens artifi-
ciais, sendo sempre tratadas, reduzem os gastos com a 
alimentação dos animais. Segundo as experiências rea-
lizadas tios EE. UU., em sete distritos daquele pais, as 
pastagens nestas regiões forneceram, aproximadamente, 
um tét'ço dos nutrientes consumidos pelos animais de 
tratos durante o ano, mas o custo dessas pastagens 
1 epresentoil apenas um sétimo do custo total dos ali-
mentos;  

dl 	sendo as pastagens bem divididas, permitem 
mais fâcilmente aproveitar as forragens verdes, com o 
emprégo do sistema de rotação, combinado com o mé-
todo de adubação intensiva das pastagens; 

e 	tendem a aumentar o rendimento forrageiro e 
os itidices dos nutrientes da composição química aumeti- 
Iam em vitaminas, em proteínas, em sais minerais, etc.; 

f 	também de certo liiodo, poderá permitir um au- 
mento na lotação de animais por hectare de pasto; 

gi as variedades de boas forrageiras além de se-
i-em nutritivas, sendo novas têm outra importante van-
tagem de serem saborosas, estimulando o apetite; 

hi 	is reprodutoras que pastam estas fot'tageit'as, 
quando estão amamentando seus filhos, get'almente. en-
contram-se em gestação esperando a aparição de outro, 
beneficiam-se com as boas pastagens, produzindo mais 
leite. Dificilmente se terá um bom produto de 'pedi-
gru(, ", quando a sua mãe é má leiteira; 

as boas pastagens colaboram de uma maneira 
eficiente, com a genética tio melhoramento das laços 
especializadas, tornando os animais precoces; 

a pastagem verde e o exercício ao ar livre esti-
mulam poderosamente a função de reprodução; a per-
centagem de fecundação e de nascimento é sc'mpl e mais 
elevada quando os reprodutores são soltos nas pasta-
gens, principalmente se o pasto fôr tratado com os 
devidos cuidados: 

as boas pastagens produzindo forragens de boas 
qualidades, uma vez que os terrenos recebam uma adu-
bação intensiva, os casos de raquitismo e outros distúr-
bios ósseos são raros ou não se manifestam nos animais. 

Seguem algumas informações sôbre os estudos acél -
ca de certas variedades de forrageiras de verão, tais 
como a Grama Missioneira, o Kikuiu, etc, e da mesma 
maneira as forrageiras de inverno, tais como o Azevém 
Perene, o Coi-michão, etc.. 

GRAMA i%II'4SLONElIt 

Contot'rne o nome indica, a Grama Missioneit'a é 
uma gramit's'a originária da Argentina, cia região de 
Missiones. 

Esta graminea forrageira desenvolve-se bem no ve-
rão, enraizando bem tio terreno. Apresenta um porte 
de 30 cm de altura na formação de um denso grama-
do, que aumenta a sua resistência à tosa e pisoti'iO, 
assim como suporta relativamente os rigores do frio 
e resiste bem à sêca. 

A multiplicação desta fol'rageira, por sei' sexuacla, 
é feita exclusivamente por mudas plantadas, por exern-
pio, com espaçamento dc 2 m por 1,5)) m tias entre 
linhas da cultura do milho, durante o início cia Prima-
vcl'a. Verificamos no seu segt.iticlo ano um regular fe-
chamento no gramado para aumentai', em massa verde, 
a quantidade máxima de forragem tio terceiro alio. 

A Grama Missioneil'a originária do clima subtropi-
cal, é também cultivada em diversos tipos de solo de 
várias altitudes, no clima temperado, desenvolvendo-se 
com grande sucesso e adaptação natural em diversas 
legiões dos Estados do Sul. 

Pode ser cultivada isoladamente tiunia pastagem 
OU em associação com leguminosas, tais como Trevos 
ou Comichão, a razão de 25'' . Nc te caso melhora o 
valor das forragens verdes do animais. As gramíneas 
de ciclo hihei'nal, como o Azevém Perene e a Cevadi-
nha, etc., também dão ótimos resultados tia estação 
invel nosa. numa pastagem mista com a Grama Mis-
5 O ne li-a. 

A inclusão da Grama Missioneira tias culturas for-
i'ageiras em pastagens artificiais, teve inicio no RIO 
Grande cio Sul, com o agrostologista Anacreonte Ávila 
de Araujo, um grande apologista desta foi'i ageii'a. que 
observou o grande valei' desta gl'aminea, na ração 
verde dos animais e de fácil adaptação. Para isto, deve 
ser cultivada em terrenos preparados com adubações 
calcárias e fosfatadas ) hiperfosfato, farinha de ossos, 
fosfato de Olinda, etc.) e adubos orgânicos para que os 
resultados esperados sejam mais favoráveis, 

56 



A torr'ageir a cultivada num terreno convenientemen-
te adubado, desenvolve-se melhor, conseqüentemente a 
sua composição quimica aumenta, assim como também, 
pode aumentar o coeficiente de digestibilidade de vários 
nutrientes or'gãnicos e minerais, principalmente em pro-
teína, cálcio, fósforo, vitaminas, etc. 

A Grama Missioneira é especialmente indicada para 
formações de piquetes, porque com o seu gramado ofe-
rece grande resistência à tosa e pisoteio dos animais. 
Nestes piquetes depois da grama bem pastada, empre-
gando o sistema de rotação de pastagens, ela deve re-
ceber um descanso de 15 a 30 dias em cada piquete. 
Desta maneira, a rebr-otação das fôlhas sempre novas 
tornam-se mais apetecíveis e de melhor composição 
química, com melhor índice em nutrientes digestíveis 
totais, que são elementos básicos na alimentação animal. 

Devemos observai' a fase de rebrotação da forra-
geira na alimentação animal, a fim de evitar até um 
certo ponto a sua utilização, neste período em que é 
mais apreciável, não tomando o devido cuidado pode 
causar vários distúrbios intestinais pelo seu efeito laxa-
tivo, principalmente para os eqüinos. Em outros casos, 
a planta mais velha com um pouco de celulose é em-
pregada, para efeito contrário, na dieta alimentar para 
fazer a consistência do bolo fecal dos animais. Con-
clui-se que os animais devem ser acostumados gradual-
mente com as pastagens de forrageiras novas, devendo 
ser' soltos regularmente, para serem evitados os distúr-
bios alimentares. 

A capacidade de suportação, por ano, de uma pas-
tagem de Grama Missioneira, é em média de 3 animais 
por hectare. Esta pastagem, para a manutenção da 
criação cio gado holandês, têm suportado uma média 
de 6 a 8 animais por alqueire, sendo satisfatório o 
rendimento de forragem verde na alimentação déstes 
animais. 

Esta capacidade de lotação é relativamente boa até 
um determinado tempo, ainda que se empregue o regi-
me rotativo de pastagens, quando as terras se empobre-
cem, demonstrando uma diferença de sua análise inicial 
que as indicou como apropriarias para criar, tornando-se 
inadequadas. 

Os animais sendo criados em terras inadequadas ou 
mesmo em terras já esgotadas em sais minerais, podem 
apresentar doenças metabólicas, mais graves, tais como 
a osteomalácia, raquitismo e osteofibrose. Além disso, 
há lesões resultantes de distúrbios metabólicos que tor-
nam os esqueletos débeis, às vézes, apresentando em 
casos r'ar'os uma tendência a fratura espontânea ou 
desvios de aprumo com propensão a osteites, muito veri-
ficadas em eqüinos puro sangue. 

Um estudioso francês M. Roger de Salverte, fêz 
interessantes considerações a respeito cia influência do 
terreno nas pastagens artificiais, que transcrevemos, por-
que o assunto é concernente ao preparo do solo. 

'O êxito, disse, coincide com a formação de um 
liaras. Quando se inicia um bem organizado plantel. 
com  reprodutores selecionados cuidadosamente, o êxito 
é quase imediato, principalmente quando foi adapta-
cio em lugar em que anteriormente não se baia cria-
rio puro sangue. Exemplos: Haras Charmant; insta-
lou-se em terrenos e com cndições apropriadas; os 
êxitos foram notáveis. O proprietário. M. Lefevre au-
menta os plantéis e o êxito se torna cada vez menor 
até chegar ao fracasso; a terra se esgotara. Observamos 
a contraprova; os plantéis passam em parte ao Haras 
Lurmoy. de M. Say; os triunfos começam de nôvo, por-
que o terreno atua". 

Citam-se em idênticas condições para os haras de 
M. Delamare. barão de Niviere, Montgomery. Delatre, 
barão de Schkler e o famoso haras Crataignerie, de 
M. Edmundo Blanc, que antes esteve em La Fouilleuse. 

Outro caso comprovado em todo o mundo por várias 
vêzes: a existência de éguas que fracassaram em terre-
nos já esgotados, mas que têm encontrado êxito como 
reprodutoras ao serem levadas para hai'as de campos 
novos. 

Podemos concluir que há necessidade de reacluba-
cão mineral e orgânica dos piquetes, num espaço de 
6 a 7 anos de uso da pastagem, ainda que outros preco-
nizem um tempo maior para reformar as pastagens. 

Nos Estados do Sul há grande divulgação do nome 
da Grama Missioneira e seu cultive é feito entre os 
órgãos oficiais e vários criadores, que em suas respecti-
vas propriedades pastor'is, já possuem bons piquetes for-
macios com essa grama. 

No Paraná já é feita a sua multiplicação. devido à 
boa adaptação desta grama em muitas regiões. Na 
Fazenda Modélo, em Ponta Grossa, na região cia Lapa. 
no Pôsto do Serviço de Promoção Agropecuária no 
Paraná, existem campos fornecedores de mudas. Em 
Curitiba, no Prado cio Tarumã, existem alguns hectares 
plantados com mudas de Grama Missioneir a. 

Através do Sub-Projeto S.P.A. 	2, destinado a 
executar o Programa de Formação e Melhoramento de 
Pastagens e Culturas For'rageir'as no Paraná. -- em 
acôrdo entre órgãos oficiais e particular es - foram 
clistribuidas sementes e mudas de diversas forrageiras 
de inverno e de verão, entre as quais figurava o nome 
da Grama Missioneira. 

A composição química cia análise de uni feno de ,  
Grama Missioneira, é a seguinte: 

1 	T11urde 	........................ 9,15 
Exi rato 	etéreo 	.................. 2,119 
Protc'i na 	brui a 	.................. 9,35 
Extrativo 	não 	nitr'r.rgenado 	....... 57.63 
Fibras 	............... 	........... 10,111 
Resíduo 	mineral 	................ 5,71 

lI li, (si 

Os fenos de gramineas tornam-se bastante popa-
lar'c's, porque são geralmente livres de mõfo e de poci-
r'a, embora sejam de menor valor do que os fenos de 
leguminosas. 

Este feno de Grama Missioneira pode apresentar 
um aumento na sua composieão química, principalmente 
em proteínas, sais minerais, vitaminas, ( , te., consideran-
do certos artifícios com a forr'agoii'a que lhe deu ori-
gem, podendo desta maneira observarmos o seguinte: 
a) quando é originado de forragc'ir'a de plantas jovens 
ou fôlhas novas; h quando é proveniente de for'rageir'a 
de pastagem mista com leguminosas-gramíneas, - que 
pelo fenômeno biológico da simbiose existente ria raiz 
da leguminosa, favorece as culturas das bactérias Rizo-
hium leguminosarirm e desta as plantas se beneficiam. 
fornecenrlo a cultura das forrageiras de gr'amirieas a 
possibilidade de um aumento rio irichce dos nutrientes; 
cl quando é utilizado o método intensivo de adubação 
de pastagens, combinado com o sistema de rotação das 
mesmas, principalmente praticado (lar-ante a primavera. 

Nas pastagens, as forrageiras verdes podem melho-
rar a sua composição química do mesmo modo que a 
do feno de gr'amineas, conforme os itens supracitados. 

Nos Estados Unidos, o método intensivo de aduba-
cão combinado com o sistema de rotação de pastagens, 
têm demonstrado grandes resultados nos melhor'ameoto 
dos pastos, como portemos observar- pelo que foi inter-
pretado dessa experiência: "As experiências com êsse 
sistema demonstram que a produção de nutrientes pode 
ser aumentada, de 2 ou 4 vêzes mais, com n'elação ri 
pastos não fertilizados e usados pelos métodos comuns , '. 

O K1KUIU 
O Kiktriu é uma gramínea perene, exótica, originá-

ria da África tropical, introduzida rio Brasil no perío-
do de 1923-1924, adaptando-se perfeitamente ao clima, 
tcr nou-se quase nativa rios Estados do Centro e do Sul 
cio País. 

Apresentando o porte de 40 a 60 cm de altura 
normal e em condições de terras férteis especiais pode 
atingir até 1 metro de altura As fõlhas são estreitas, 
possui colmos finos, longos, rasteiros, formando denso 
gramado de inúmeros colmos entrelaçados e bem enr'ai-
zados, o que torna o Kikuiu rrma espécie de gramínea 
indefinidamente resistente a diversos fatôres e com 
grande poder invasor. 

A sua particularidade de resistência ou perpetua-
ç'ão é de tal modo, impr'egnável no solo, que não existe 
modalidade mecânica capaz de influir na sua elimina-
ção total do terreno que o cultiva espontáneamente. 

A capacidade invasora do Kikuiu nos cultivos de 
outras forrageiras nas pastagens artificiais, poderia de 
certa forma depreciar aquela gramínea forrageira, mac 
ao contr'ár'io, forma ao natural uma ótima pastagem 
mista com a sua contrihn.rição de grande valor forra-
geiro com excepcional composição química de elevado 
teor em proteínas, capaz de melhorar a ração verde 
dos animais. 

As pastagens de Kikuiu são de grande importância 
na pecuária pelas suas boas qualidades, mas devem ser 
planejadas porque as particularidades acima referidas 
sõhr'e esta graminiea, como podemos observar. requer 
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as atenções como segue:a dificilmente o solo em que 
nasce o Kikuiu é arado com facilidade, quer para be-
neficiá-lo ou quer para a mudança de seu cultivo para 
outra forrageira; h) quando o cultivo de outra forra-
geira fôr em pastagem única, é conveniente que sejam 
também isolados os piquetes de Kíkuiu, pelo seu grande 
poder invasor. 

A sua multiplicação é feita sõmente por meio de 
mudas; por via assexuada, não floresce e nem frutifica. 
Às vézes estas manifestações fecundativas são verifi-
cadas em condições de gramados baixos, mas sem im-
portância na prática. As suas mudas resistem a uma 
viagem de 8 dias aproximadamente; é evidente que estas 
exigem os cuidados de revigorá-las. 

A época preferida para o seu plantio é nos meses 
de seetmhro-novemhro, idêntico ao da Grama Missio-
neii'a, com menor espaçamento de 1 >< 1 m em terre-
nos arados e preparados com adubos minerais calcário 
e fosfatado (para um hectare, variàvelmente podemos 
utilizar esta fórmula: Superfosfato, 100 kg; Nitrocálcio, 
30 kg; Cloreto de potássio, 10 kg. Nesse caso deve-se 
aplicar o calcário, com bastante antecedência, a esta 
mistura mineral e mais o adubo orgânico, de estérco. 

Esta adubação beneficia o desenvolvimento do .Ki-
kuiu, além de tornar considei-àvelmente o solo apro-
priado para o cultivo do Trevo Landino, que se fõr cul-
tivado nesta pastagem mista, vem melhorar os índices 
de nutrientes da composição química (lesta grarninea 
Kikuiu, conforme as experiências já realizadas. 

O terreno pode ser drenado para facilitar a redu-
ção de acidez do solo, pois além de sei' esta corrigida 
pela adubação mineral, as influências déstes trabalhos 
tornam-se indispensáveis nos cultivos. 

A sua cultura em terras arenosas e pobres não são 
favoráveis ao seu desenvolvimento. Vegeta bem em ter
ias férteis ou de mediana fertilidade, fornecendo forra-
gem verde em 6 cortes anuais, apresentando uma média 
de 10.000 kg, por hectare e por corte. Entretanto, esta 
pastagem de Kikuiu pode apresentar rendimentos maio-
les, desde que se aplique o método de adubação inten-
siva de preferência na primavera, se combinado éste 
método de adubação com o sistema de rotação (lestas 
pastagens, com um descanso de 20 a 30 dias, observa-
mos, o rendimento máximo. 

Posuindo boa resistência ao pisoteio e à tesa, resiste 
bem ao frio, mas é sensível às gemias, porém torna a 
i'ebi'olar quando aumenta a temperatura e principalmen-
te na estaeão das águas, quando o seu desenvolvimento 
máximo é notado como boa pastagem de verão. 

O Kikuiu é encontrado em quase todos os haras 
dos Estados do Sul do Brasil, graças as suas qualidades 
de ótima forragem na alimentação dos eqüinos. 

Atualmente a sua cultura, também está sendo pre-
conizada na alimentação verde dos bovinos, dado a sua 
perfeita adaptação ao clima e o seu excelente valor 
alimentício para a foi'mação de pastagens nos Estados 
Centrais e Sulinos do Brasil. 

Esta graminea, por sei' muito apetecível aos ani-
mais e possuir uma notável composição química, torna-se 
digna de ser cultivada em pastagens artificiais com apli-
cação do método intensivo de adubação, principalmente 
quando plantada em piquetes, combinado com o sistema 
de rotação de pastagens. Este sistema permite nos ani-
mais um bom pastoreio à tosa, depois com um descanso 
variável de 20 a 30 dias ou mais, as fõlhas novas que 
nascem têm os nutrientes com o índice acima do seu 
normal que é encontrado nesta ração verde, devido ao 
c'mprêgo déste recurso no melhoramento das forrageiras. 

O outro método de recurso na melhoria das gramí-
neas, é baseado no cultivo de pastagem mista com o 
Trevo Landino ou Trevo gigante, conforme foi mencio-
nado, que apresenta uma ótima combinação de forra-
geira de verão, quanto ao desenvolvimento dêsse Trevo 
nesta época do ano. Segundo esta associação de legu-
minosa-gi-aminea, foram realizadas experiências com su-
cessos nos Estados Unidos. 

Nesta pastagem mista de Trevo Landino, segundo o 
fenômeno biológico da simbiose com as bactérias Rizo-
hium legumínosarum em suas raizes, facilitando o ciclo 
do azoto no terreno, haverá contribuição para o melho-
ramento máximo dos índices de nutrientes da compo-
sição química do Rikuiu, principalmente em proteínas, 
sais minerais e vitaminas. 

Por esta razão, afirma um técnico inglês que tõdas 
as pastagens artificiais de gramíneas devem sei' bem 
tratadas, contendo pelo menos 25 1.1 a 30'1 de legu-
minosas. 

A análise realizada nesta forrageira no Departamen-
to da Produção Animal, do Estado de São Paulo, apre-
sentou a seguinte composição química, na planta nova: 

Na matéria Na matéria 
verde 	 seca 

Umidade 	....................... 78,71 -- 

Froteioa 	bruta 	................ 3,6 1 17,12 

Extrato 	etérea 	................. 0,47 2,20 

Extrativo não azotado 

.. 

977 4597 

5 , 15

.. 

24,23  Fibras 	.......................... . 

Itesiduu 	mineral 	............... 2,23 10,48 

100()() 

.. 

.. 

100,00 

Os "coeficientes de digestibilidades" foram 

Poternas 	brutas 	................ .... 

Extrato etéreo 	................... . 

Extrativas nao azotados ......... 7(1,5', 

Fibras 	........................... 59 

Nul 'ientes iligesi iveis totais ..... 12,9 

Valor amido 	.................... 

Heaç'ã, 	nutritiva 	................ 1:1,4 

AZEViM PERENE OU AZEVÉM IN(LÊS 

O Azevém como gramínea forrageira apresenta-se, 
sob dois tipos, com os nomes de AZEVËM PERENE e 
AZEVÉM COMUM. 

O tipo do AZEVÉM PERENE, têm o porte menor 
(50 a 70 cm) de altura, as fôlhas são estreitas e as 
erpiculas não têm aristas, enquanto que o AZEVM 
COMUM é de porte mais elevado, fõlhas mais largas, 
possuindo espiculas de aristas. Adapta-se bem ao clima 
dos Estados do Sul do Pais, resiste bem ao frio, desen-
volvendo-se sõmente durante o inverno, pois não suporta 
os verões quentes. 

Esta espécie de forrageira prefere ser cultivada nos 
terrenos frescos, de composição sílica-argilosos ou mes-
mo argilosos, unliferos e de aluvião das várzeas e bai-
xadas. Não suporta a água estagnada, mas requer 
umidade. 

O Azevém Perene é i'ai'o nos campos virgens, po-
dendo sei' encontrado nos terrenos ai'ados, desenvolven-
do-se com bom rendimento em forragens, nas pastagens 
artificiais, quando se prepara o solo com a devida cor-
reção (lesta área, com calagem e adubação. 

As sementes são semeadas a lanço, à razão de 40 
a 50 kg pai' hectare. Convêm misturá-las com areia, 
porque elas são muito leves. 

Flaresce em setembro e frutifica de novembro a 
janeiro. Neste período devemos observar êste fenô-
meno biológico na planta do Azevém Perene, principal-
mente quando quisermos a produção de suas sementes. 

Quanto à produção de sementes, calcula-se, na Eu-
'opa, que o seu rendimento é de 700 kg pai' hectare, 
em média. Entretanto, admite-se redução nessa média 
citada, embora, com diminuição, aproximadamente, de 
40 a 50 kg de semente que se deixa nas plantas, o que 
servirá para reformação do campo de multiplicação ou 
sementeiro. Tomando-se êste cuidado, também com as 
partagens de Azevém Perene, esta espécie forrageira não 
desaparecerá e não diminuirá o seu rendimento anual 
em relação à produção de sementes. 

Quando à foi'i'ageira, é consumida dii'étamente pelos 
animais, nas pastagens artificiais e, também, queren-
do-se produzir sementes. é preconizado o Sistema de 
Rotação de Pastagens. Um dos principias básicas nesse 
método de conservação das pastagens, está na observa-
ção dos períodos de Floração e Frutificação das semen-
tes das plantas. Durante êste ciclo evolutivo do Azevém 
Perene, devemos retirar os animais da pastagem, pro-
porcionando a êle o descanso necessária para manter 
estável a sua produtividade forrageira; em caso contrá-
rio, pode diminuir seu rendimento anual cm forragem. 



O AZEVË PERENE é uma gramínea de rápido 
desenvolvimento, podendo fornecer forrageira em 3 a 
4 cortes na estação invernosa. 

No Rio Grande do Sul, em 3 cortes, obtiveram 
30.000 kg de forragem verde total, ou seja, à razão 
de uma média de 10.000 kg por corte. Na América 
do Norte encontraram rendimentos de 3.000 kg a 8.000 
kg, por hectare e por corte. 

Na fonação, o capim Azevém Perene perde 2/3 
de seu pêso; pois, ti ata-se de uma forragem muito 
aquosa. 

Nas pastagens de inverno o Azevém Perene e a 
Aveia Perene são cultivados e qualificados entre as 
boas gramíneas forrageiras, que fornecem aos animais 
ótimos rendimentos em forragens verdes na estação in-
vernosa, nesta época crítica da alimentação animal, de-
monstrando resultados promissores. 

As pastagens de associações destas gramíneas for-
rageiras não são convenientes, salvo nas pastagens mis-
tas de gramíneas e leguminosas que são preconizadas, 
mas dividindo os seus plantios em vários piquetes, pode-
mos produzir forragens verdes para tôda a estação in-
vernosa com as formações destas pastagens. Aplican-
do-se o método de rotação de pastagens, com uma pre-
visão variável de descanso de 15 a 30 dias ou mais 
em cada piquete, conforme julgarmos necessário, com-
binado com o método de adubação intensiva das pasta-
gens para determinar maiores produções de forragens 
e também elevar os seus valores nutritivos. 

O Azevém Perene pode ser cultivado com algumas 
leguminosas, tais como os Trevos, Comichão, etc., à 
razão de 25 1. no mínimo, formando boas pastagens mis-
tas no que se relaciona com a alimentação animal. A 
maior proporção de leguminosa nestas pastagens mis-
ias, naturalmente aumentará os índices dos nutrientes 
desta forrageira em proteínas, cálcio e vitaminas. 

Segundo a análise feita no Instituto Agronômico de 
Campinas --- S.P., sua composição química, antes da 
floração, é a seguinte: 

Na substãn- 
cia verde 

Nasubstân- 
cia seca 

Umidade 	........................ 81,19 

Proteína 	bruta 	................. 2,21 11,93 

Extrato 	ct0reo 	................. ..0,97 4,80 

Extrativo não azotado 8,65 46,34 

Fibras 	.......................... 4,41 23,11 

ItesidUo 	mineral 	................ 2,57 13,52 

10000 100.00 

llelaçao 	nutritiva 	............... 1:4,8 

PASTO DOCE OU FALARIS 

Sinônimo: PHALARIS BULBOSA 

O Fálaris é uma gramínea exótica, perene, origi-
nária da Europa. 

Esta espécie de gramínea forrageira está sendo cul-
tivada com grande resultado nos Estados Sulinos do 
Brasil, para formação de pastagens de inverno. A sua 
resistência ao frio e geada é notável. Na Argentina 
tem suportado muito bem as temperaturas mais rigo-
rosas abaixo de zero, com 10 °C. 

Durante o período da séca é um pouco prejudicada. 
A vegetação desta gramínea estaciona o seu crescimen-
to, mas volta com vigor na época das chuvas. 

Apresenta densas touceiras que podem atingir até 
a 1 metro de altura. Resistindo bem à tosa e pisoteio 
dos animais, por possuir bulbos na base. Rebrota com 
facilidade na pastagem bem cuidada, principalmente, 
quando se utiliza o sistema de rotação, em conjunto, com 
o método de adubação intensiva das pastagens. 

O Capim Fálaris é muito exigente, porém os terre-
nos de mediana fertilidade e frescos, devidamente adu-
bados, permitem o seu desenvolvimento com honl resul-
tado forrageiro. A sua produção de forragem verde é 
de bom rendimento; pode fornecer uma média aproxi-
mada de 30.000 kg ou mais, anualmente. 

A sua multiplicação pode sei' feita por sementes ou 
por meio de murtas (divisão de touceiras 1. ele prefe-
rência no tempo chuvoso, com um espaçamento de 30 a 
40 cm em terrenos preparados. 

A semeadura é feita a lanço à razão de 10 kg de 
sementes por hectare, nos meses (te março-abril, em 
terrenos bem preparados com oração e calagem. Espe-
rando um mês, depois da aplicação do calcário, deve 
ser feita a adubação mineral superfosfato, 150 kg; sul-
fato de amônio, 30 kg; cloreto de potássio, 15 kg, 
quantidade variável de acôrdo com a análise da terra, 
para um hectare) e a adubação orgânica com estêrço. 

O Capim doce ou F'álaris é utilizado, com mais 
freqüência, para a formação de pastagens mistas, com 
gramíneas ou leguminosas (Trevos o Cor nichão 1, forne-
cendo forragem verde, nutritiva e saborosa, para os ani-
mais. durante quase o ano inteiro, desde que o tempo 
torne favorável. 

A pastagem mista de Fálaris com uma leguminosa 
é mais útil. porque conforme as experiências na associa-
ção de gi'amínea-leguminosa, possibilita a melhoria de 
sua composição química e o seu rendimento forrageiro 
aumenta consideràvelmente. 

A cultura do Capim Fálaris é bem aceitável na 
alimentação verde dos animais, porque tem um bom 
valor nutritivo, apresentando boa composição química, 
com grandes índices de nutrientes em proteínas e sais 
mi nora is. 

Segundo a análise de sua composição química, re-
vela o seguinte 

Na planta 	Na planta 
verde 	 seca 

Umidade 	............ .. 	......... 80,00 - 

Extrato 	etéreo 	

...... ........... 

.0,77 3,85 

3,13 15,65 Proteína 	bruta 	................. 

Extrativo não nitrogenado 5,6)) 43,00 

Fibra 	bruta 	..................... 4,3(1 21,50 

Itesiduo 	mineral 	............... ..3,20 16,0(1 

100,00 100,0(1 

CO II N 1 C H A O 

O Cor'nicháo é uma leguminosa perene, originária 
da região do Mediterráneo. 

O cultivo do Comichão encontrou grande receptivi-
dade nos Estados Sulinos do Brasil, por,  ser uma legu-
minosa forrageira de boas qualidades com menos exi-
gências do que a alfafa, demonstrando boa adaptação 
aos diferentes tipos de solos. Resiste bem ao frio e 
suporta à sêca. 

Em virtude das análises dos exames das terras 
feitas em laboratórios, demonstrarem reações ácidas e 
com sinal de terras pobres em fósforo e potássio, êstes 
terrenos devem receber unia correrão e mais umas adu-
bações minerais e orgânicas (com calcário, superfosfato, 
cloreto de potássio, farinha de ossos e estêrco), para 
obterem melhores resultados. 

O solo preferido pala o cultivo do Comichão, é o 
de composição média em silico-ai'gilosos-calcários, que 
não sejam ácidos e com bom teor em fósforo e potás-
sio, se bem que vegete regularmente em solos mais 
pobres. 

A semeadura deve ser feita no outono, nos meses 
de março-abril, a lanço, à razão de 10 kg de sementes 
por hectare, nos terrenos prèviamente preparados e adu-
bados conforme se refere acima. 

A cultura do Comichão pode ser feita isoladamente 
em pastagem. Porém, segundo as experiências realiza-
das nos Estados Unidos, a sua maior utilidade, como 
leguminosa, é mais indicada com grande proveito for-
rageiro nas pastagens mistas de gramíneas e legu-
minosas. 

As gramíneas mais indicadas para formação destas 
pastagens mistas, podemos citar': a Grama Missioneira, 
o Capim Kikuiu, o Capim Rhodes, o Capim doce ou 
Fàlaris, etc, 



.linientaeão farta e rica é 
indispensável para a obtenção 
tle animais Sâ(liOS, capazes cli' 
passar com galhardia pelas 
agruras cio rigoroso treinanic'n- 
lo e pela severidade das pro- 

vas uns pistas. 

Além das associações,  de gramíneas e leguminosas, 
no melhoramento das pastagens. também deve ser uti-
lizado o método de adubação intensiva, com uma ferti-
lização correta e um bom trato destas pastagens mistas. 

As experiéncias demonstraram um aumento em seus 
rendimentos e nos índices dos nutrientes de sua compo-
sição química, principalmente as das gramíneas que se 
enriquecem em proteínas, sais minerais, vitaminas, etc.. 
êstes elementos são indispensáveis na alimentação, apre-
sentando-se como principais influenciadores da precoci-
dade dos animais selecionados. 

Segundo um técnico inglês: "As pastagens devem 
ter pelo menos 25 a 305'de leguminosas, recebendo 
um tratamento adequado para alimentação dos gados 
de "pedigrees" que exigem pastagens tratadas, também 
de ped,qree.s''. 

As gramíneas raramente produzem o meteorismo 
nos animais, mesmo sendo cultivadas em pastagens con-
sorciadas com as leguminosas. 

A análise cia composição química de um feno de 
Comichão é a seguinte: 

t'midade 	........................ 14,0() 

T':xtraír 	etéreo 	. .. .. . ............ 	3,20 

lei 	ia 	bruta 	.................. 1-!,))!) 

Extrativo 	não 	nitrogenado 	...... . 35,30 

Fibra 	bruta 	.................... 26,00 

Itesol uo 	li tOrra 1 	................ 7,5)) 

10(1,0)! 

O 	feno 	de Comichão podc' 	variar 	o 	resultado 	da 
análise de sua composição química, de acôrdo com di- 
versos 	fatôi-es, tais como: a idade da 	planta, 	a 	fertili- 
dade do solo, a estação do ano, 	a maneira de fenar a 
forrageira, 	etc. 

LdEI"EItlN('IAi-i IHBI.lO(,RÃI"l(AS 

JORGE lG\,lOS OTERO --Informações sõbre algumas Plan-
tas Forrageiras. 

FRANK B. rJOItRISON 	Alimentos e Alimentação dos 
Ai!) mais. 

DANrEI. INCHAUSTI - Idaza Pura Sangre de Cai'rera. 

NICOI.AIJ ATHANASSOF -. Manual &lo Criador de BovinoS. 



de produtos evoluíram: 
..& 

o volume de negócios 

Leilões 

aumenta 
Os leilões de produtos de dois anos consti-

tuem, aqui ou em qualquer centro turfístico do 
mundo, uma das etapas mais importantes da di-
nâmica do turf. Há centros, como os de New-
market e Deauville, ou mesmo o de Palermo, 
que têm o mágico poder de atrair compradores 
dos mais diferentes países; outros, como o nosso, 
começam a ensaiar seus primeiros passos de âm-
bito internacional, mas nem porisso não menos 
importantes porque encerram em si uma poten-
cialidade extraordinária, prestes a expandir, e 
porque são centros nevralgicos de vastas regiões 
hípicas. São Paulo é, indubitàvelmente, o "ce-
leiro" do turf nacional. Por isso mesmo não 
admira que ano após ano os seus leilões alcan-
cem êxito, espelhando um paulatino progresso 
tanto quantitativo quanto qualitativo. 

As vendas de potros dêste ano mostraram 
um volume maior de negócios, consequência ló-
gica da valorização dos produtos, e provaram que 
o interésse pelo esporte hípico em São Paulo 
evolui consideràvelmente de temporada para 
temporada. Por outro lado, o fato de que tais 
leilões são agora verdadeiramente nacionais, deu 
a êles um esplendor, um significado e um valor 
nunca antes alcançados. 

A Exposição 
Restaurada há algum tempo a exposição de 

produtos, reatou-se igualmente um autêntico tra-
dicionalismo que é um dos característicos do 

A exposição de produtos de dois anos, além do seu signi-
ficado técnico, é também uni belo e colorido espetáculo. 
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turf nacional. Como já acontecera em ano an-
terior, funcionou como juiz único o renomado 
hipólogo uruguaio sr. Milton Diaz que, agindo 
de forma a merecer gerais aplausos, fêz, prelimi-
narmente, a escolha das dez fêmeas mais per-
feitas e depois, dos dez machos, para, por fim, 
dos preciosos lotes, em dias de corrida e, pois, à 
vista do público, escolher os cinco melhores ele-
mentos de cada sexo, a saber: 

Potrancas 
1.0 LUGAR - ASSESSORA - Castanha-es-

cura, nascida em 25 de setembro de 1963, no 
Haras São Bento (São Paulo), do di. Antonio 
Luiz Ferraz. Filiação: Aram (Pharis) e Assi-
ria, por Blackamoor e Quijunga, por Maranta. 

2.° LUGAR 	TULA - Alazã, nascida em 
4 de agôsto de 1963, no Stud Encantado (São 
Paulo), do sr. Jean Claude Heymann. Filiação: 
Petei"s Choice (Fair Ford) e Harmoniosa, por 
Bleneran e Camarada, por Loaningdale. 

3." LUGAR - LANDRA - Castanha, nasci-
da em 14 de julho de 1963, no Haras São Luiz 
(São Paulo), do sr. Hernani Azevedo Silva. Fi-
liação: Pevter Platter (Owen Tudor) e Malan-
dra, por Helium e Tipoia, por Jacques Emile 
Blanch. 

4° LUGAR - ANCILIA - Alazã, nascida 
em 17 de agôsto de 1963, no Haras São Quirino 
(São Paulo), do sr. José Bonifácio Coutinho 
Nogueira. Filiação: Pharas (Pharis) e Papy -
rosa, por Hunter's Moon e Parity, por Blandford. 

5.° LUGAR - AIUCA Alazã, nascida em 
30 de setembro de 1963, no Haras Heva (São 
Paulo), dos 	srs. Helio e Eduardo de Athayde 
Vasone. Filiação: 	Garboleto 	(Pharas) e 	Gati- 
xa, por Pharel e Flor do Sol, por Helium. 

As outras cinco potrancas eselecionadas fo-
ram: Merci, por Jazão e Ferrare, do Haras Lou-
veira; Water Lilly, por Noceur e Horodiade, do 
Haras Faxina; Constantina)  por Coaraze e Bom-
ble Bee, do Haras Pirajussara; Gaiap, por Qui-
proquó e Suelly, do Haras Mondésir; e Gentica, 
por Alberigo e Xinga, do Haras Mondèsir. 

Potros 
1.0 LUGAR ALDI-LÁ - Alazão, nascido 

em 13 de julho de 1963, no Haras Heva (São 
Paulo), dos 	srs. Helio e Eduardo de Athayde 
Vasone. Filiação: 	Lucidon (Alycidon) 	e Soro- 
caba, 	por 	High Sheriff 	e Copeta, 	por 	Gran 
Copete. 

2.° LUGAR 	GAJÃO 	Castanho, nascido 
em 12 de setembro de 1963, no Haras Mondêsir 
(São Paulo), do sr. A. J. Peixoto de Castro 
Junior. Filiação: Swallov Tail (Bois Russel) e 
Nuvem, por King Salmon e Colita, por Tropero. 

3. 0  LUGAR 	TAIPË - Castanho-escuro, 
nascido em 24 de agôsto de 1963, no Haras San-
ta Bárbara d'Oeste (São Paulo), do sr. Roberto 
Alves de Almeida. Filiação: Xasco (Coaraze) e 
Taiúva, por Emperor e Kahena, por Foxglove. 

4." LUGAR 	GUAXININ - Tordilho, nas- 
cido em 3 de outubro de 1963, no Haras Mon-
dèsir (São Paulo), do sr. A. J. Peixoto de Cas-
tro Jr. Filiação: Quiproquó (The Phoenix) e 
Troth, por Donateilo e Hybrid, por Chance Shot. 

5. 0  LUGAR - XICUNDO - Alazão, nascido 
em 7 de setembro de 1963, no Haras Santa Bár-
bara d'Oeste (São Paulo), do sr. Roberto Alves 
de Almeida. Filiação: Xasco (Coaraze) e Xica-
na, por Master Robin e Jovita, por Haro. 

Os outros cinco potros selecionados foram: 
Dai'k King, por Lucidon e Indinha, do Haras 
São Francisco; Dear Son, por Idaho e Caiaria, 
do Haras São Francisco; Gaio, por Alberigo e 
Nctícia, do Haras Mondêsir; Lissó, por Ubi e 
Só, do Haras São Luiz; e Medoc, por Maki e 
Godess, do Haras Itajahy. 

Os leilões 

Primeira Noite 
ALDI-LÃ 	Macho, por Lucidon e Sorocaba, por 

High Sheriff, do Haras Heva ao si. William Simão Racy 
Junior, por Cr$ 11.000.000. 

QUASIMODO - Macho, por Big Recl e Bitácora, 
por Blackamooi', da Coudelaria de Campinas ao si'. Ma-
rio Trigo Loureiro, pai' Cr$ 2.000.000. 

GALIZIA 	Fêmea, por Blackamoor e Piastra, por 
Heron, dos Haras São José e Expedictus ao Stucl Belmar, 
por Cr$ 5.000.000. 

NARAMIR 	Macho, por,  Royal Chief e Namouna, 
p01' Denhigh, do si'. Jorge da Cunha Bueno ao Slud 
Timoneiro, por Cr$ 3.500.000. 

POKER - Macho, por Minotauro e Roraima, por 
Halcyon, do se. Raul Eduardo da Cunha Bueno ao 
si. Hoi'ãcio Vasconcelos Macedo. por Cr$ 2.500.000. 

NACARINO - Macho, por Bui'phan e Carmelita, 
por Fuil Sai], dos FIaras Jahú e Rio das Pedias ao Haras 
Prelúdio, por Cr$ 6.000.000. 

JETTON 	Macho. por Aram e Juruva, por Fighling 
Chance, do Haras Santa Cândida ao Sltid Giiará, por 
Cr$ 5.500.000. 

Segunda Noite 
ROS\LYN - Fêmea. por Jocelyn e Galhofa, por 

B]enei'an, do Hai'as Bocaina ao Stud Mondoza, por 
Cr$ 3.800.000. 

LUANDA 	Fêmea, por Flamhoyant de Fresnay e 
Tarentaise, por Ptolemy. do Haras Ipiranga ao si'. Sér-
gio Leite de Barros. p01' Cr$ 4.000.000. 

ZINIA 	Fêmea, por Flamhoyant de Fresnay e 
Zinga, por Sva1Iov Tail, do Haras Primavera ao SUeI 
Rio \'eiile. [)ol' (i$ 3.10().W(). 
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ASSESSORA, potranca (asta-
nha-escura, por Aram ( Pharis) 
e Assíria, 1)0' Blaekanioor e 
Quijunga, por Maranta, a pri-
meira colocada na exposição 
(Iv São Paulo, e de (Fiação do 

Haras São Bento. 

QUERO-QUERO 	Macho, por Baroda Squadron 
e Fleur d'Amour. por Sirnplon Express, do Haras Cnn-
zo ao si'. Giovanni Fitipaldi, por Cr$ 3.400.000. 

QUIMICO - Macho, por Kameran Khan e Isla, 
por Simplon Express, do Haras Cotizo à sra. Ivanir S. 
Corrêa, por Cr$ 7.000.000. 

QUINTANILHA 	Fêmea, por Simplon Express 
ou Nailer e WiId Hope, por Baber Shah, do Haras Con- 
zo ao sr. Joel Marcondes Junqueira, por Cr$ 3.300.000. 

RASPASOPRA 	Fêmea, por Lucidon e Garcita, 
por Good Cheei', do Haras Milano ao Haras Malui'ica, 
por Cr$ 1.800.000. 

LA PIETÃ 	Fêmea, por Brave Buck e Kissenia, 
por Solar Glen, do Haras Milano ao Haras Santa Rosa, 
por Cr$ 1.100.000. 

NASCIO 	Macho, por Gualicho e Aureola, por Gulf 
Stream, dos Haras Jahú e Rio das Pedras ao Stud 
Assumpeão, por Cr$ 4.000.000. 

NISCARO 	Macho, p01' Caporal e Suite Discord, 
por Zucchero, dos Haras Juhá e Rio das Pedias ao 
Stud Tibari. por Cr$ 6.000.000. 

NEVADA 	Fêmea, por Biirphan e Nairosa Brúleur. 
por Woocl Note, dos Haras Jahú e Rio das Pedias ao 
haras São Miguel, por CrS 6.600.000,, 

NIPÔNICA 	Fêmea, por Mogul e Corvina, p01' 
Marveil. cio Haras Paraiso ao Hai'as Magyrus, por Cr$ 
2.000.000. 

GOOD NIGHT 	Fêmea, por,  Quebec e luada, por 
Trinidad, dos Hai'as São José e Expedictus ao Stud 
Belmar, p01' Cr$ 5.000.000. 

PRINCE D'OH 	Macho, por Minotatii'o e Goyesca, 
por Good Luck, do sr. Raul Eduardo da Cunha Bueno 
ao Stud Satélite, por Cr -$ 2.600.000. 

PETIT PRINCE 	Macho, por Minotauro e Flamme 
Rouge. por Good Luck, do si'. Raul Eduardo da Cunha 
Bueno, ao Stud Timoneiro, por Cr$ 3.000.000. 

GÊ - Macho, por Quiproquó e Ranis. por King 
Salmon, cio Haras Mondèsii' ao Stucl Tibagi, por Cr$ 
8.000.000. 

GALANA 	Fêmea, por Prósper e Zaii'a, por 
Sayani. do Haras Mondèsii' ao Haras Malurica, por 
Ci'S 7.000.000. 

GUEXA 	Fêmea, por Alherigo e Zagaia, por 
Sayani, do I-Iai'as Monclèsir ao Stud Esperança Bela, 
por Cr$ 6.700.000, 

Terceira Noite 
CHALUPA • . Fêmea, por AI Mabsool e Gi'an 

Dama, por Gi'ain DOr, do Hai'as Quatro Erres ao 
Stud ItÚ, por Cr$ 4.000.000. 

AMBÉRES — Fêmea, por Wood Note e Garaçuma, 
por Burphan, do Haias Paineiras H. P. ao Stud Plaza. 
p01' Cr$ 3.000.000. 

JUÃ 	Fêmea, por Zc'fii' e Chuá, por Faublas. do 
Haras São Manoel ao Haras Quatro Erres, por Cr$  
1.500.000. 

QUEROSENE 	Macho, p01' Big Red e Pescara, 
por Marveil, cia Coudelaria de Campinas ao Stud Atira, 
por Cr$ 4.000.000. 

QUARTEIRÃO 	Macho. p01' Vandalo e Discipli- 
na, pi'o Winter Gat'den, cia Coudelaria de Campinas ao 
Stud Covalzinho, por Cr$ 3.000.000. 

QUORUM — Macho, p01' Engrossador o Rivera, 
por Felicitation, da Coudelaria de Campinas ao Stud 
Tayuva, por Cr$ 2,000.000. 

QUÁDRUPLO 	Macho. p01' Verdugo e Unitária, 	' 
p01' Hamclam, da Coudelaria de Campinas ao Stucl Ver-
melho e Pi'êto. por Cr$ 2.000,000. 

QUERUBIM 	Macho, por Morumbi e Japlay, por 
Faii'play, cia Coudelaria de Campinas ao Haras Polaris. 
por Cr$ 3.000,000. 

CARMINA — Fêmea, por Minotauro e Carambola, 
por Coroado, do si'. Jorge da Cunha Bueno ao Haras 
São Manoel, p01' Cr$ 1.800.000. 
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ALCINA 	Fêmea, por Minotauro e Albamar, por 
Felicitation, do se. Jorge da Cunha Bueno ao Stud 
Simpatia, por Cr$ 2.500.000. 

GAMIA 	Fêmea, por Prósper e Ximana, por 
Chateauroux, do Haras Mondêsir ao sr. Heraclilo Cuili, 
p01' Cr$ 5.000.000. 

GRAINHA 	Fêmea, por Swallow Tail e Xanca, 
por Sayani, do Haras Mondèsir ao Haras Polarís, por 
Cr$ 5.000.000. 

GABARDINE - Fêmea, por Mãt de Cocagiie e 
Victory, por Admiral Drake, do Haras Mondèsir ao 
Haras São Miguel, por Cr$ 5.000.000. 

GBNESE 	Fêmea, por Quiproquó e Saravana, por 
Atout Maili e, do Haras Mondèsii' ao Stud Beatriz, por 
Cr$ 7.000.000. 

GRAJËIA 	Fêmea, por Swallow Tail e Reser- 
vation. por Neai'co, cio Hai'as Mondèsji' ao Haras São 
Miguel. por Cr$ 5.000.000. 

QUARTANISTA 	Macho, p01' Hamdam e Clair, 
por Cadir, da Diretoria Geral de Remonta e Veterinária 
do Exército, ao Stud Triunfo, por 2.500.000. 

GAMBARRA -- Fêmea, por Prósper e Unde, por 
Swallow Tail, do Haras Mondêsii' ao Stucl São Miguel, 
por Cr$ 5000.000. 

Repasse 
NIGHTINGALE 	Fêmea, por Nisos e Fali Risser. 

p01' Fairbiand, do Haras Pai'aiso ao Haras Pai'anapa-
nerna, por Cr$ 4.100.000. 

TURQUINHA 	Fêmea, por Iror e Lucaina, P01' 

Brumazon, do Stud Monte Líbano ao se. João Bruno 
Ciisti, por Cr$ 2.000.000. 

GARDINGO - Macho, por Fort Napoleon e Sodo-
ma, por Formastérus. dos Haras São José e Expedictus 
ao Stud Guará. por Cr$ 5.000,000. 

GIBI 	Macho, por Maki e Mai'ly, por Albatroz, 
dos Haras São ,José e' Expedictus ao Stiid Perereca, por 
Cr$ 6.000.000. 

ERA NOVA 	Fêmea, por Canaleto e Eia Quinta, 
p01' Iguassú, do Hai'as Pinheiros ao si'. Arnaldo Marques 
Paiva, por Cr$ 2.550.000. 

TARAMURA 	Fêmea, por Ii'or e Unia, por ( ' ai - - 
tujo, do Haras Patente ao SI mi Maxim's, 1101 ( ' i 

3.000.000. 

ZULEILA 	Fêmea, por Eole e Zuca, por Pi'ósper, 
cio Haras Harmony ao Stud Farine, por Cr$ 4.000,000. 

QUIMERA 	Fêmea, por Faii y Ring e Quizanga. 
por Noi'maton, do Haras P1'imavi'i'a ao Stud Perereca, 
p01' Cr$ 1500.000. 

TRIANA - Fêmea, por Fairy Ring e Trica, por 
Vagabond II, do Haras Primavera ao si'. Raphael Jo-
bano, por C1'$ 3.000.000. 

AGUILHÃO 	Macho, por Fairy Ring e Aguimon- 
da, por Aguijon, do Flavas Primavera ao Star] Qaick 
Grass, p01' Cr$ 4.000.000. 

RASPATERRA 	Fêmea, por Ai'am e La Velo(-e, 
P01 Quiproquó, do Haras Milano ao si'. Pau lo José (lii 
Costa, por Cr$ 2.300.000. 

BELTY - Macho, por Rut y e Bríbel, por Bel bel, 
do Haras Morro Grande ao St ad H. O., por Cr$ 3.000.000. 

ARENA - Fêmea, por Jocelyie e Ludmilia, por 
Anionym, do Haras Pirajui. ao  Haras Regente. p01 

Ci'$ 3.000.000. 

LANDOFELL 	Macho, por Fastlad e Leaiali'a, 
por Red October, do Stud Plaza ao si', Luiz Ernrnanoel 
Biaachi, p01' Cr$ 3.200.000. 

MADRIGAL 	Macho, p01' Fastlad e Maloca, por 
Red Octobei', do Stod Plaza ao Stud Maui'a, p01' 

Cr$ 2.600.000. 

NOCELLA 	Fêmea, por Idaho e Mérit, p01' Aa- 
lonym, do Hai'as Seria Verde ao Star] G1i51'á. por 
Cr$ 5.000.000. 

MARACAJÚ 	Macho, por Guayaquil e Favela Oh!, 
p01' Bridle Path, do Haras Bonança ao Sturi Continental, 
p01' Cr$ 4.000.000. 

ALDI-LA, potro alazão, por 
Luckion (AI vciloti ) e Soroca-
ba, Por High Sheriff, aponta-
do COfiO o mais perfeito ma-
cio, na exposição de Cidade 
•Jai'dirn. Ê um produto (lo 
Hutt'as 	Elevei, 	(li' 	(',ilii'ei'ivui. 
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BARRANCA 	Fêmea, por Guayaquil e Cédula, 
dor Xaperu, do Haras Bonança ao Stud Boa Vista, p01' 
Cr$ 4.000.000. 

TAQUARAL -- Macho, por Luciçion e Sevilha, por 
High Sheriff, do Haras Patente ao s'. Sebastião Anto-
nio Gonçalves, por Cr$ 4.000.000. 

ÁUREA 	Fêmea, por Golden Boy e Frause Bionde, 
por Téléféi ique, do Haras Paineira H. P. ao Stud Pei'e-
roca, por Cr$ 3.800.000. 

GUAMPC) 	Macho, por Alherigo e Xinia, por 
Sayani, do Haras Mondèsir ao Stud Vermelho e Branco, 
por Cr$ 5.400.000. 

GORILA 	Macho, por Prósper e Ugica, por Swal- 
low Tail, do Hai as Mondèsir ao Stud Piranei. por 
Cr$ 5.400.000. 

GUAÇU 	Macho, por Alberigo e Safira, por Ring 
Salmon, do Haras Mondèsir ao Haras Prelúdio, por 
Cr$ 6.500.000. 

GEL - Macho, por Wilderei' e Sia, por Legencl of 
France, cio Haras Monlêsii ao Stucl Timoneiro, p01' 
Cr$ 6500.000. 

HONRARIA 	Fêmea, p01' F'airplav e Lucasta, 
por Plink Flowei', do Haras Porta cio Céu ao si'. Paulo 
José da Costa, por Cr$ 2.600.000. 

CHARRUA 	Fêmea, por Xaveco e Piiacema, por 
Heliaco, do Haras Quatro Erres ao si'. Gabriel Moulatlet, 
p01' Cr$ 4.700.000. 

CARDINALE 	Fêmea, por Lucídoa e Reserva, 
por King Salmon, cio Haras São Fernando ao si'. Jorge 
Eduardo Bezerra, por Cr$ 1.900.000. 

CERBERO 	Macho, por Moi'umbi e Hula, por 
Goocl Cheei', do Hai'as Ventanias ao Stud Tempestade, 
por Cr$ 5.000.000. 

CARONTE 	Macho, por Olcl Gloi'v e Guavii'a, 
por Ii'oi', cio Hai as Ventania ao St ad Tempestade, por 
Cr$ 4.500.000. 

JANGADINHA 	Fêmea, por Rival e Nilália, p0!' 
Mister, do Haras Prateado ao sr. Mário Souza Soares, 
por Cr$ 2.500.000. 

SANS REPROCHE 	Macho, p0! Stavenger e 
Jayce, por E1'ehns. cio Haras Itatinga ao Stud Rio, por 
Cr$ 3.500.000. 

FLYING FISH - Macho, por Rubi e Celata, por 
Sargento Júnior, cio Haras Elisete ar) si'. Fernando Lins 
Vieira, por Cr$ 2.300.000, 

FANNYNG BREEZE 	Fêmea, por Rubi e Escri- 
tora, por Edmund, do Haras Elisete ao si'. Fernando 
Lins Vieira, por Cr$ 2.300.000. 

GOOD WILL 	Macho, por Drugon Blanc e Queen 
Bce, por Ever Ready, dos Hai'as São José e Expedictus, 
ao si'. Max Perlman, p0!' Cr$ 10.000.000. 

TORTONA - Fêmea, por Peter's Choice e Uvi-
lante, por Hai']ech. do Haras Patente a si'a, Maria S. 
da Silva e L. LaLlrelli, por Cr$ 2.250.000. 

GERGELIM 	Macho, por Quiproquó e Cica, por 
King Salmon, cio Haras Mondèsir ao Stuci Vermelho 
e Prêto, por Cr$ 5.400.000. 

GENIOSO - Macho, por Prósper e França Hortên 
cia, por Magister, do Haras Mondèsir ao si'. Paulo A. 
Aranha, por Cr$ 5.400.000. 

CELESTE 	Fêmea, por Depeche Toi e Felice, p0!' 
Monge Negro, do Haras Monte Cano ao sr. Flávio 1. 
Romano Scognamiglio, por Cr$ 2.000.000. 

FRETEIRO 	Macho. por Martin e Irondi, por 
Diable Gris, do Haras Guarehy ao Stuci Welcome, por 
Cr$ 4.500.000. 

PARAGON 	Macho, por Boxeur e Bi'itish Flag, 
P0! Eperlan, cio Haras São Joaquim ao Stud Mondoza, 
por Ci'$ 4.000.000. 

Vendas antecipadas 
TEMPORAL 	Macho, por Royal Foi'est e Tem- 

pIaria, por Traghelto, do Haras São Bento ao Slud 
Sancá, por Cr$ 2.400.000. 

FITEIRO 	Macho, por Takt e Finfinc'lla, por 
Tintol'etto. do Haras São Beato à Agro-Pecuái'ia Pai a-
napanema. por Cr$ 2.400.000. 

REPIQUE 	Macho, por Cobalt e Red Ely, por 
Orsenigo. do Haras São Bento ao Stuci If Money. p0!' 

Cr$ 2.500.000. 

FISCAL - Macho, p01' Kameran Khan e Floi'en-
tina, p0!' Foca' Hills, do Haras São Bento ao Stud 
Ranchai'ia, por Cr$ 2.600.000. 

ANGILIA 	Fêmea, p0!' Cobalt e Antinéia, p01' 

Royal Forest, do Haras São Bento ao Stud Tibagi. por 
Cr$ 2.300.000. 

ENSEADA -. Fêmea, por,  Cobalt e Envidia, por 
Bahram, do Haras Sã)) Bento ao Haras Poita do Céu. 
por Cr$ 2.500.000. 

ASSESSORA 	Fêmea, por Aran e Assina, p01' 

Blackamoor, do Haras São Bento ao Stuci Lafayetle, 
por Cr$ 2.300.000. 

UNDEIRA 	Fêmea, p01' Flamboyant (te F1'c'snay 
e Unclecima. por Minotauro, do Haras São Bento ao 
St ud Sancá, por Cr$ 2.300.000. 

SIGEL - Macho, por Acheron e Siracusa, por 
Fort Napoleon. cio 1-Jai as Morro Glande a sra. Wdma 
Dahei' Ricchini, por C1'$ 2.250.000. 

IVECO 	Macho, por Xaveco e tuba, por Parati, 
cio Haras Moiro Grande ao Stccd l-i( , lmar. por Cr$ 
2.250.000. 

COCHE 	Macho, por Rol) Roy e Limousine, p01' 

Castelo, do Haras Moiro Grande ao Stud Ota. p0!' 

Cr$ 2.250.000. 

ATÉ BREVE 	Fêmea, p01 Brave Buck e Até, 
por Swallov Tail, do Haras Morro Grande ao SI ud 
Chirua, por Cr$ 2.250.000. 

VERE - Fêmea, por Lucidon e Veravia, por Pa-
lestine, do Haras Moi'! O Grande ao Stud Chirua, p0!' 

Cr$ 2.250.000. 

VENTANIA -- Fêmea, por Achei'on e Volata, per 
Irapuru, cio Haras Morro Grande ao sr. s',valdo 01 ávoc 
de Lucca, p01' Cr$ 2.250.000. 

HODIERNO - Macho, 001' Morumbi e Divida, por 
Formidável, cio Haras Porta cio Céu ao si'. Elclo Italo 
Cantele, por Cr$ 2.500.000. 

VISCONDE 	Macho. por Aram e Sat ira. por Ever 
Ready, cio Haras Paranapanemn ao sr. Etalivio Peieii'a 
Martins, p0!' Cr$ 2.250.000. 

VIGOROSO 	Macho, por Xaveco e Ovação, por 
Watel' Street. do Haras Pai'anapanema ao Stuci Branco 
e Preto, por Cr$ 2.250.000. 

ABASTO 	Macho, por Aragon e Lily, por Foi'- 
masterus, do Haras Liberdade ao sr, Etalivio Pereira 
Martins, por Ci'S 2.250.000. 

ANGUSTIA - Fêmea, por Aragon e Bulha, p01' 
Nené, cio Haras Liberdade ao si', E(alivio Pp1'eina Mar-
tins, por Cr$ 2.250.000, 
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ZABAIONE 	Macho, por Dragon Blanc e Viena, 
por Heron, do Haras Prelúdio ao Stiid Silvana, por 
Cr$ 2.250.000. 

ZEOFAGO 	Macho, por Minotauro e flue Rock, 
por Donhigh, do Haras Prelúdio ao SI ud Silvana, por 
Cr$ 2.250.000. 

ZUCCONE - Macho, por Ateniense e Herança, por 
Fighting Chance, do Haras Prelúdio ao Stud J. C. R., 
por Cr$ 2.250.000. 

ZOTICONE 	Macho, por Ateniense e Lagoa Dou- 
rada, por Fighting Chance, do Haras Prelúdio ao Stud 
Branco e Preto, por Cr$ 2.250.000. 

ZABURRO - Macho, por Fighting Chance e Mas 
Tua, por Sasti'e. do Haras Prelúdio ao Haras B'Scol, 
por Cr$ 2.250.000. 

ZAFINEIRO 	Macho, por Morumbi e Falconara, 
por Sun Ray, do Haras Prelúdio ao Haras Margim, por 
Cr$ 2.250.000. 

ZADIN 	Macho, por Harlech e Luska. por Biene- 
ran, do Haras Prelúdio ao si'. João Rangel Pinto, por 
Cr$ 2.250.000. 

LE BARON 	Macho, por Aram e Fogasta, por 
Fair Fox, do Haras Prelúdio ao Stud Silvana, p01' 
Cr$ 2.250.000. 

LE PRINCE 	Macho, por Coaraze e Chala, por 
Sea Bequest ou Enigma, do Haras Prelúdio ao Stud 
Silvaria, por Cr$ 2.250.000. 

LE DANCEUR 	Macho, por Pewter Platter e 
Baila, p01' Sayani. do Haras Prelúdio ao Stud J. C. R., 
por Cr$ 2.250.000. 

LEVIATHAN -- Macho, por AI Mahsoot c' Kumala. 
por El Aragonês, do Haras Prelúdio ao si'. Francisco 
W. Sansoni, por Cr$ 2,250.000. 

FAUNO 	Macho, por lírio e Camhiú, por Strauss, 
do Haras Prelúdio ao sI'. Jacob Cardoso Lopes, por 
Cr$ 2,250.000. 

ZARELHA 	Fêmea, joi' Parati e Fuerza Bruta, 
por Medicis, do Haras Prelúdio ao Stud Branco e 
Preto, por Cr$ 2.250.000. 

ZIPELLA 	Fêmea, por Harlech e Ai'teja, por 
Coaraze, do Haras Prelúdio ao Haras Margim, por 
Cr$ 2.250.000. 

ZIMARRA - Fêmea, por Fighting Chance e Ne-
grinha, por Trinidad, do Haras Prelúdio ao Haras São 
Luiz, por Cr$ 2.250.000. 

ZITELONA 	Fêmea, por Crown Prince e Lizze, 
por Fali' Trader, do Haras Prelúdio ao Stud Silvana, 
por CrS 2.250.000. 

ZELOTEPIA 	Fêmea, por Ateniense e Vigilia, 
por Prosper, do Haras Prelúdio ao Stud Silvana, p01' 
CrS 2.250.000. 

LA BLONDE .- Fêmea, por Coaraze e Titinha, 
por Minotauro, do Haras Prelúdio ao Haras D'Scol, por 
Cr$ 2.250.000. 

FORNARINA 	Fêmea, por Itrio e Margaret, 
por Formidável, cio Haras Prelúdio ao sr. Jacoh Car-
doso Lopes, p01' CrS 2.2500.000. 

FININHA 	Fêmea, por Lucidon e Apolinea, por 
Rohin The Second, do Haras Prelúdio ao Stud Ali 
Khan, por Cr$ 2.250.000. 

ANGICO 	Macho, Alhei'igo e Cancloca, por Ca- 
clii-, do Haras Gtiayçara ao si -, Raymond Naufal, por 
Cr$ 2.250000. 

ARRULHO 	Macho, por Flamboyant de Fresnay 
e Bouche Fel]( , , p01' Ci'anach, do Haras Guayeara ao 
Stud Raymi, por Cr$ 2.250.000. 

ANCILO - Fêmea, por Phai'as e Papil'osa, por 
Hunter's Moon, cio Hai'as Guaycara ao sr. Rayrnond 
Naufal, por Cr$ 2.500.000. 

CATALINA -- Fêmea, por Refrão e Tagarela, p01' 
flue Baron, cio Haras Piratininga ao Stud Glória, p01' 
Cr$ 2.250.000. 

BENJOIN 	Macho. p01' Harndam e Orquiclr'ieea, 
por Moolight. do Haras Maringá ai) Stud Piranel, por 
Cr$ 2.250,050. 

NOGARF 	- Macho, por Clarão e Nonete, por 
Sandjai', do Raias Serra Verde ao Stucl 007, p01' Cr. 
2.250.000. 

NIASSA 	Fêmea, por Clarão e Hespéria. por 
Coar'aze, do Haras Serra Verde ao Stud Texas, por 
Cr$ 2.250.000. 

NAGER 	Fêmea, por Clarão e Wagci'. por Lord 
Wemhley, do Haras Serra Verde ao Slud Eduardo Jose, 
por Cr$ 2.250.000. 

ILHAMPHUR 	Fêmea, por Fastlad e Ilcha, por 
Recl Octobei, do SotO Plaza ao Stud Aracy, por Cr$ 
2.250.000. 

PANTENA - Fêmea. por Ii'or e Kari, por Lenham. 
do Haras Nossa Senhora da Conceição ao Stucl Moi'umhi, 
por Cr$ 2.250.000. 

JULINHO 	Macho. por Sanan e Linhagem, por 
Guayaquil, do Haras Bonança ao Stud J.O.A., por 
Cr$ 2.250.000. 

UDILIO 	Macho. por Harlech e Olia, por Apuvo, 
do Haras Tamboi'ê ai) Haras São Paulo, 001' Cr$ 
2.250.000. 

UREX 	Macho, p01' Quebec e Ovila, p01' Apuvo, cio 
Haras Tamboré ao Haras São Paulo, por Cr$ 2.250.000. 

UDERO 	Macho, por Arlech e Olera, p01' Pizarro, 
do Haias Tamhoré ao Haras São Paulo, por Cr$ 
2.250.000. 

NARTIN - Macho, por Foui' Hills e Rovestra, 
p01' Rosemary Row, cio Haras Artirn ao Stud Aranha 
e Aluisio. por Cr$ 2.250.000. 

NOITIBÓ - Macho, por Foui' Hills e Evicema, 
por Wood Note, do Hai-as Artim ao Stud Canarinho, 
p01' Cr$ 2.250.000. 

NIBOË - Macho, por Balaclava e Bai'anda, por 
Blackamooi', do Haras Ai'tim ao Stud Tamoio, por 
Cr$ 2.250.000. 

NONOTA - Fêmea, por Wood Note e Cai'inhita, 
por Pewter Platter, do Haras Ai'tim ao Stud Aranha & 
Aluisio, por Cr$ 2.2500.000. 

NHANDUBÃ - Fêmea, por Wood Note e Miss 
Flame. por LorO Flame, cio Haras Artim ao Stud 
Aranha & Aluisio, por Cr$ 2.250.000. 

NAVICELA - Fêmea, por Four Hills e Davice, 
por Wood Note, do Haras Artim ao Stucl Aranha & 
Aluisio, por Cr$ 2.250.000. 

QUICO - Macho, por Nailer ou Baroda Squaciron 
e Magali, p01' Alhacea. do Haras Conzo ao Stuci Vila 
Real, por Cr$ 2.250.000. 

QUESTION - Fêmea, por Nailer ou Baroda Squa-
di'on e Escãmpala. por Simplon Express, do Hai'as Conzo 
ao Stud Ouro Branco, por Cr$ 2.250.000. 

QUIROMANTE - - Fêmea, por Baroda Squadron e 
Jesta. por Firval. do Hai'as Conzo ao Stud Ricardo Luiz, 
p01' Cr$ 2.250.000. 



QUITUTEIRA 	i"èmea, por Nailei' e Quati'ela, 
por Halcyon, cio Haras Conzo ao Stud Alvaro Pires, 
por Cr$ 2.250000. 

N. N. 	Fêmea, por Wood Note e Nadja, por For- 
maslerus, do si'. Haroldo Guimarães à sra. Wilma Daher 
Riccih 111, p01' Cr$ 2.250.000. 

NILGÓ - Macho, por Jangás e Sihoa, por Hiron, 
do Haras Mii'on ao Stud Jamholaio, por Cr$ 2.250.000. 

NENDI 	Fêmea, por Piraquê e Utria, por Pizarro, 
do Haras ao Stud Medeiros, por Cr$ 2.250.000. 

NUBIANA 	Fêmea, por Jangás e Jujú, por 
Pevter Platter, do Haras Miron ao Stud Timoneiro, 
por Cr$ 2.250.000. 

ARAM'S CHOICE - Macho, por Aram e Carmen's 
Choice, por PcI er's Choice, do Haras Heva, ao Stud San-
tista, por Cr$ 2.250.000, 

Uni valioso exemplar tios haras brasileiros é mostrado ao 
público nos bem SU('('(iidOS leiloes tlêste ano. 

ARROXO 	Macho, por Xaveco e Pasloi'ii, por 
Par'adiso, do Haras Heva ao Haras Prelúdio, por Cr$ 
2.250.000. 

ATTICUS 	Macho, por Aram e Buza, por Va- 
gahond II, do Haras Heva ao Stud Zuel, por Cr$ 
2.250.000. 

ALTIXA 	Fêmea, por Xaveco e Altiva, por Wood 
Note, do Hai'as Heva ao Stud If Money, por C"$ 
2.250.000. 

AIUCA 	Fêmea, por Gar'boleto e Gatixa, p01' 

Phare], do Haras Heva ao Stud If Money, por Cr$ 
2.250.000. 

ROSPILIOSO 	Macho, por Aram e Ker'bela, por  
El Aragones, do Hai'as Milano ao Stucl Imperial, por 
Cr$ 2.300.000. 

PALATIAL - - Macho, por Boxeur e Serpentina, 
por Victor Hugo, do Haras São Joaquim ao Stud Gurrrra, 
por Cr$ 2.250.000. 

PATHWAY 	Macho. por Iloxeur' e Inayà, p01' 

Guayeuru, do Haras São Joaquim ao Stud Manos, por 
Cr$ 2,250.000. 

PELISSE 	Fêmea. por Boxeur e FIga, por Vo- 
zar'r'õn, do Hai'as São Joaquim ao Stud Guaii'a, por 
Cr$ 2.250,000, 

CIRENE - Fêmea, p01' Fairy King e Cireoaica, 
por Cadir, do Har'as Primavera ao Stud Joeli. por 
Cr$ 2.250.000. 

SANS ATOUT -- Macho, por Stavanger' e Naive, 
por Ferino, do Haras Itatinga ao si'. João Albuquerque 
e Castro, por C1'$ 2.250.000. 

SILVER IMAGE 	Macho, por Ogan e Goa, por 
Shah Rook, do Haras Itatinga aos srs. Salgado & Figuei-
redo, por Cr$ 2.250.000. 

EULACHUCO 	Macho, por Fole e Falaina, por 
Caxambu, do Har'as Harmony ao Stud Valeria, por 
Cr$ 2,250.000, 

OZELOT 	Macho, por Faublas e Carotte, por 
Cranach, do Haras São Bernardo ao Stud Oran, por 
Cr$ 2.250.000. 

WI-lO KNOW 	Macho, por Sandjar e Easy Money, 
por Br'itish Empir'e, do Har'as Faxina ao Stud Timo-
neiro, por Cr$ 2.250.000. 

WEST WIND 	Macho, por Noceur e Queixosa. 
por Sandjar. do Haras Faxina ao Stud Assumpção, por 
Cr$ 2.250,000. 

WARNING -- Fêmea, por Noceur' e Oshala. por 
Sandjar, do Haras Faxina à Agro-Pecuária Hai'as Brasil 
Ltda.. por Cr$ 2.250.000. 

WIESBANDEN 	Fêmea, por Sandjar e Harmonia 
por Antonyn, do Haras Faxina à Agro-Pc'cuária Har'as 
Brasil Ltda,, por Cr$ 2,250.000. 

WENDY - - Fêmea, por Sandjar e Furiosa, por' 
Congratulations, do Haras Faxina à Agro-Pecuária Haras 
Brasil Ltda., p01' Cr$ 2.250.000. 

LOUELLA 	Fêmea, por Flarnboyant de Fr'csnay 
e Ber'gêre, por Minotauro, cio Har'as Ipii'anga ao Stud 
MMM.. por Cr$ 2.250,000. 

ESÕPO - Macho, por Astrólogo e Azedinha, por 
Car'tujo, do Har'as Pinheiros ao sr. KIeber Amabile Nu-
nes, por Cr$ 2.250.000. 

ELVECO 	Macho, por,  Xaveco e Ortega, por High 
Sheriff, do Hai'as Pinheiros ao Stud Valeria, por Cr$ 
2.250.000. 
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ESPINEL - Macho, por Canalet to e Gloria, p01 

Vergilius, do Haras Pinheiros ao Stud Valeria, por 
Cr$ 2250.000. 

EVOÉ - Macho, por Astrologo e Geira, por Pie-
10db, do Haras Pinheiros ao Stttd Calixto, por Cr$ 
2.250.000. 

TARTAN 	Macho, por Peter's Choice e Pandja, 
por Pharis. do Haras Patente ao Stud Imperial, por 
Cr$ 2.250.000. 

TARASCON - Macho, por Atam e Bazofia, por 
Minotauro, do Haras Patente ao Stud Timoneiro. poi' 
Ci'$ 1.700.000. 

TAMERLAN 	Macho, por Peter's Choice e Japiá, 
POF Pe\vter Platter, do Hai'as Patente ao Stud Timo-
neiro. por Cr$ 1.700.000. 

TEXANO - Macho, por Peter's Choice e Céi'es, por 
Cadir, do Haras Patente ao Stud São Lázaro, p01' 

Cr$ 2.250.000. 

TITAF -- Macho, por Ii'or e Next Moon, p01' 

Pharsale, do Haras Patente ao sr. Raphael Juliano, 
Cr$ 2.250.000. 

TYLER -- Macho, por Harndam e Julapa, por 
Good Luck, do Haras Patente ao Stud Aguerrido. por 
Cr$ 2.250.000. 

TAMBO - Macho, por Lucidon e Natacha. por 
Sandjar, do Hai'as Patente ao Stud Mii'ajó, por Cr$ 
2.250.000. 

TOFiOL - Macho, por Peter's Choice e Ursa, por 
Vagahond II, do Haras Patente ao si'. Raphael Juliano, 
por Ci'S 2.250.000. 

TUSCANIA 	Fêmea, por Teor e Oitera, por 
Cartujo, do Haras Patente ao Stud Nacional, por 
Cr$ 1.700.000. 

TIF'INAR 	Fêmea, por li'or e Gli'ândola. por 
Solar Glen, do Haras Patente ao Stud Chui, por Cr$ 
2.250.000. 

TUREULENCE - Fêmea, por AI Mahsoot e Derhah, 
por Flarnhoyant (te Ft'esnay, do Haras Patente ao si'. 
Raphael J uliano, pai' Cr$ 2.230.000. 

TOLO - Fêmea, por Troe e Urangã, por Maran-
1(1 do Haras Patente ao Stud 19 de Novembro, por 
Cr$ 2.250.000. 

TROINA 	Fêmea, por Xaveco e Zonada, por 
Prõspei', do Haras Patente ao Stud Tuliar, por Cr$ 
2.250.000. 

TROVATELLA - Fêmea, por Fastener e Ate-
glote, P01' Blackarnoor, do Haras Patente ao Haras 
Morvel, por Cr$ 2.250.000. 

TUBA 	Fêmea, por Peter's Choice e Nona, p01' 

Phai'sale, do Haras Patente ao Stud Tuliar. por Cr$ 
2.230.000. 

VEDETE 	Fêmea, por Wood Note e Dinga, por 
Buscapê, do Haras São Pedro ao si'. José da Gama 
Salgado, por Cr$ 2.250.000. 

TEMPEST 	Fêmea, par Royal Gume e Keliana, 
por Esquimalt, do Stud Nicola ao Stud M.N.. p01' 

Cr$ 2.250.000. 

NARIGUDO 	Macho, por Al Mabsoot e Ormo- 
sia, p01' Guaycui'u, do Haras Pai'aiso ao si'. Jorge Salo-
mão Suleih, pai' Cr$ 2.230.000. 

NOSSA AMIZADE 	Fêmea, por Crown Prince e 
Slick Chick, por Ehoo, do Haras Paraiso ao Stud Nina. 
por Cr$ 2,210.000. 

NHÁ B1A -- Fêmea, p01' Ci'own Prince e Perky, 
por Seventh Wondei', do Haras Paraiso ao si'. Jorge 
Salomão SoldO, por Cr$ 2.250.000. 

NOZ MOSCADA 	Fêmea, por Flamhoyant. de 
Fresnay e Candia, por Birikil. do Haras Paraiso ao si'. 
Douglas Zarvos, por Cr$ 2.250.000. 

CARRINA 	Fêmea, POF Big Red e Janotinha, 
por Burpham, da Chácara Roncador ao sr. Salvador 
Gerazi, p01 Cr$ 2.250.000. 

CATALINA - Fêmea, por Hamdam e Bola Dou-
rada, por Teruel, da Chácara Roncador ao Stud Fleccia 
Alata, por Cr$ 3.000.000. 

CARCARÁ 	Fêmea, por Morunihi e Hii'ani, p01' 

Calouro, da Chácara Roncador,  ao Stud Galante, por 
Cr$ 2.250.000. 

ANATOLE 	Macho, por Romney e Andaluzia, 
pai' Coaraze, do Haras Pii'assununga ao sr. Jorge Leão 
Teixeira, por C"$ 2.250.000. 

LIVERPOOL 	Macho, por Four HilIs e Guaira, 
por Flamhoyant (te Fi'esnay, do Haras Píi'assununga ao 
Stud Edith Maria, por Cr$ 2.250.000. 

BANDEAU 	Fêmea, por Jocelyn e Jungle Beil, 
por Savei'nake, do Haras Pirassununga ao Stud B.B.C., 
por Cr$ 2.250.000. 

REPTO 	Macho, por Ogun e Iket.iana, por 
Pewter Platter, do Haras Bocaina ao sr. Julio Dip. por 
Cr, 2.250.000. 

RUSGA 	Fênica, por Jocelyn e Urbana, por 
Sunderland, do Haras Bocaina ao sr. Julio Dip, p01' 

Cr$ 2.250.000. 

RIUSKA 	Fêmea, por Pewter Platter e Utinga. 
por Legend of France, do Haras Bocaina ao 1-Taras 
Prelúdio, por Cr$ 2.250.000. 

RUIDOSA - Fêmea, por Pewter Platter, e Gos-
tosa, por,  Sti'auss, do Haras Bocaina ao Slud B.B.C., 
por Cr$ 2.250.000. 

GERICINO 	Macho, por Maki e Ginja, por Tri- 
nidad, dos Hai'as São José e Expedictus ao sr. Fran-
cisco Romão Filho, por Cr$ 2.250.000. 

GAYETY 	Fêmea, por Maki e \Tolopia. por Dra- 
gon Blanc, dos Haras São José e Expedictus ai) sr. He-
i'áclito Colli, por Cr$ 2.250.000. 

DILEMA 	Macho, por Major's Dilc'mma e Ópera. 
pai' Water St1'eet, do Hai'as Terra Branco ao Stud 
Maioral, por Ci'$ 2.250.000. 

DEDAL - Macho, por Peler's Choice e Nimata, 
por Oi'baneja, do Haras Terra Branca ao Stud Ricardo 
Luiz, por Cr$ 2.250.000. 

DINO - Macho, p01' Ralaus e Forra. por Wond 
Note, cio Haras Terra Branca ao Stud Maioral, por 
Cr$ 2.230.000. 

DOURADA 	Fêmea, por Jai'inú e Godivana. pai' 
SolIum, do Haras Bocaina. ao Stud Maioral, por LeS 
2.250.000. 

DORIA -- Fêmea. pai' Jarinú e Heliaca, pai' 
Bi'urnazon, do Hai'as Bocaina ao Stud Gallai'ate, por 
Cr$ 2.250.000. 

SILVER 	Fémea, por Cyrnos e Orsinia, por 
Orsenigo, do Haras Belmont ao Stud Tibagi, por Cr$ 
2.250.000. 

NOVATA 	Fêmea, por Vándalo e Dalal. por Sul- 
tan. do Stud Rainho'.v ao Stud Canarinho, por Cr$ 
2.250.000. 

OLEB - Macho, por Belo e Cumbé. por Faaimhé, do 
si'. Enir Feijó ao sr, Nadir Helou, por Cr$ 2.250.000. 



LJ'XiANTE - Macho, por Nordic e Elegância, por 
Iileneran, do Haras São Luiz ao Stud Sailum, por 
Cr$ 1.000.000. 

LOCADO - 	Macho, por Belo e Estocada, por 
Tévere, do Haras São Luiz ao Stud Ali Khan, por 
Cr$ 2.250.000. 

LABATO - Macho, por Pewter Platter e Balata, 
por Savani, do Haras São Luiz ao Stud Salium, por 
Cr$ 1.000.000. 

LEPIGANO 	Macho, por Pewter Platter e La 
Pigana, por Bey. do Haras São Luiz ao Stud Texas. 
por Cr$ 2.250.000. 

LOONLIN 	Macho, por Pewter Platter e Anna 
de Brooklin, por Red October, do Haras São Luiz ao 
Stud Sailum. por Cr$ 1.000.000. 

LIRABEL -- Macho, por Nordic e Mirabela. por 
Singapore, do Haras São Luiz ao Stud MMM., por 
Cr$ 2.250.000. 

LORICO 	Macho, por Belo e Tiririca, por High 
Sheriff, do Haras São Luiz ao sr. Eduai do Alberto 
Angerami. por Cr$ 2.250.000. 

LERRO - Macho, por Nordic e Serra Nova., por 
High Sheriff, cio Haras São Luiz ao Stud Sailum, por 
Cr$ 1.1000.00. 

LESTAR - Macho, por Pevter Platter e Douhle 
Star, por Kalisto. do Haras São Luiz ao sr. Etahvio 
Pereira Martins. por Cr$ 2.250.000. 

LENAIO - Macho, por Belo e Manaia, por Mar-
seus, cio Haras São Luiz ao Stod Karini, por Cr$ 
2.250.000. 

LUPONGO 	Macho, por Pewtei' Platter c' Goa- 
ponga, por Reci Octobei', do Haras São Luiz ao Stud 
Salium, por Cr$ 1.000.000. 

LEVIATO 	Macho, por Belo e Traviata, por 
Legend of France, dc) Haras São Luiz ao Stud Aranha 
& Aluisio, por Cr$ 2.250.000. 

LUMUC --- Macho, por Nordic e Tumuc Humac, 
por Rio Tinto, cio Haras São Luiz ao sr. Roberto Maluf, 
por Cr$ 2.250.000. 

.-\lijIllr; 	I)1'i(JS 	4' 	\igOI'W,Os 	1011110 	rLl) l'cs ( 'lltli ( Ios 	lias 
rendas da temporada. Significaram progresso qualitativo. 

LULEUR - Macho, por Nordic e Gruierir, por 
Pevter Platter. cio Haras São Luiz ao Haras D'Scoi, 
por Cr$ 2.250.000. 

LIDRO 	Macho, por Nordic e Cidra, por Caclir. 
do Haras São Luiz ao Stud Sailum, por Cr$ 1.000.000. 

LISSÕ - Macho, por Ubi e Só, por Royal Dancer, 
cio Haras São Luiz ao Stud Sailum. por Cr$ 1.000.000. 

LEPENY 	Macho, por Eboo e Penny, por Seventh 
Wonder, do Haras São Luiz ao sr. Rage Azem, por 
Cr$ 2.250.000. 

L'EXPRESS - Macho, por Pewter Platter e Ex-
pressiva, por Bieneran, do Haras São Luiz ao Stud 
Salium, por Cr$ 1.000.000. 

LISS 	Fêmea, por Pevter Platter e Miss Carioca. 
por Orbaneja, do Haras São Luiz ao Stud Sallurn, po 
Cr$ 1.000.000. 

LACLOCHE 	Fêmea, por Pewter Platter e Cio- 
che, por Cut Eyes, do Haras São Luiz, ao sr, Etalivio 
Pereira Martins. por Cr$ 2.250.000. 

LOLITY 	Fêmea. por Pewter Platter e Frivolity. 
por Wood Cot, do Haras São Luiz ao Stud Aranha & 
Aluisio. por Cr$ 2.250.000. 

LA CONSULEZA 	Fêmea, por Nordic e Consu- 
lesa, por Téléférique. do Haras São Luiz ao Stud Salium. 
por Cr$ 1.000,000. 

LEUKRIDGE - - Fêmea. por Belo e Eukricige, por 
Pcwter Platter. do Haras São Luiz ao sr. Rage Agem, 
por Cr$ 2.250.000. 

LACELITE - Fêmea, por Nordic e Dacelite. por 
Good Cheer, do Haras São Luiz ao Haras Prelúdio, por 
Cr$ 2.250.000. 

LEDITERA 	Fêmea, por Norciic c' Edilera. po' 
Hal'lech. cio Haras São Luiz ao Stud Saliuni, por 
Cr$ 1.000.000. 

LIGUARIA --- Fêmea, por Nordic e Iguaria, por 
Pewter Platter, do Haras São Luiz ao sr, Roberto Maluf, 
por Cr$ 2.250.000. 

LANZA - Fêmea, por Nordic e Nanza, por Oi'ba-
neja, do Haras São Luiz ao Haras D'Scol, por Cr$ 
2.250.000. 

LAZAGA - 	Fêmea, por Nordic e Zagala. por 
Sayaní. do Haras São Luiz ao Haras Prelúdio, por 
Cr$ 2.250.000. 

LA NENA 	Fêmea, por Pevter Platter e Pobre 
Nena. por Mannering, cio Haras São Luiz ao Stuci Sal-
iam, por Cr$ 1.000.000. 

LA FLAT 	Fêmea, por Nordic e Flat, por Pewter 
Platter, do Haras São Luiz ao Stuci Sailum, por Cr$ 
1.000.000. 

LIRIPA - Fêmea, por Peter Choice e Xii'ipa, p01' 

Swallov Tai]. do Haras São Luiz ao si'. Eduardo Al-
berto Angerami, por Cr$ 2.250.000. 

LEER - - Fêmea, por Belo e Dccl', por Têvere, do 
Haras São Luiz ao Stud Rarin, por Cr$ 2.250.000. 

L[CONIA 	Fêmea, por Luciclon e Heliconia, por 
Bleneran, do Haras São Luiz ao Haras Prelúdio, por 
Cr$ 2.250.000. 

LISTAË 	Fêmea, por Pewter Platter e Isto ó .... 

por Bleneran, do Haras São Luiz ao Stud Jaraguá. por 
Cr$ 2.250.000. 

LACATUA -- Fêmea, por Belo e Cacatua, por 
Pewtc'r Platter. do Haras São Luiz ao Stud Sallum, por 
Cr$ 1.000.000. 
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Compradores ('Iii 1) O t e ii e i a 1 
Ol)seFV1Ufl 11111 produto nacio- 
nal, e entre si discutem suas 
qualidades. Os leilões (lesta 
temporada alcançaram em re- 
lação aos anteriores [1111 itiegá- 

'el indico de progresso. 

LANDRA 	Fêmea, p01 Pevter Plaltei' e Malan- 
di'o, por Helium, do Haras São Luiz ao Stud Sailum, 
por Cr$ 1.000000. 

LERRATA 	Fêmea, por Noi'dic e Errata, 1)01 

Pi'vtej' Platter, do Haras São Luiz ao SIud Sallurn, 
p01' Cr$ 1.000.000. 

TIBRE 	Macho, por Indocil e Gulden Plumage, 
por Th(- Pelican, do Hai as Paraná ao si'. Azoi' W. Tai'-
tuce, por Cr$ 2.250.000. 

TIETË -- Macho, por Hut'cade e Saline, p01' Phai'-
saie, do Haras Paraná ao si'. Azor W. Tari oco, por 
Cr$ 2.250.000. 

TALINA - 	Fêmea, por Quintilius e Giovineila, 
por Maestro. do Haras Paraná RO SI'. Azoi' W. Tartuce, 
por Cr$ 2.250.000. 

TEDESCÁ 	- Fêmea, por Quintilius e Ui'arema, 
por Biue Baron. do Hai'as Paraná ao sr. Azor W. Tar-
toco, por Cr$ 2.250,000. 

TORAJA 	Fêmea, p01' Indocil e Dacne, por Guay- 
curu, do Haras Paraná ao sr. Azor W. Tartuce, p01' 

Cr$ 2.250.000. 

NAMBURI - Macho. por Capoi'ai e Pedido, p0!' 

Fali Sail, dos Haras Juhu e Rio das Pedras ao si'. Max 
Periman, por Cr$ 4.000,000. 

NEMORAL 	Macho. por Capoi'al e Briliosa. p01' 

Gulf Stream, dos Haras Jahü e Rio das Pedras, ao 
Stud Tina, por Cr$ 4.000.000. 

NOTÁRIO 	Macho, por Guaiicho e Gari - ama, por 
Btirphan, dos Haras Jahú e Rio das Pedras ao Stud 
Medeiros, por Cr$ 3.000.000. 

NATIVITË 	Fêmea, por Dernah e Apry, por Ra- 
(ai', do Hai'as Valente ao Stud Tibagi, p01' Cr$ 2.250.000. 

ARGÚCIA 	Fêmea, por Timão e Gelefei'ique, p01' 

Télêférique, do Haras Valente ao Stud Tibagi, p01' 

Ci$ 2.250.000, 

BOLICHE 	Macho, por Eboo e Veia Cruz, por 
Phal'as, do Stud Brasil ao Stud Altra, por Cr$ 2.250.000. 

BIMIIC) 	- Macho, jjni' Ehuo e Lilae, por Seveni h 
Wonder, do Stud Brasil ao si'. Jorge E. Resende Kiehl. 
por Cr$ 2.250,00€. 

BELEZA 	Fêmea, p01' Phai as e Je Vis, por Télê- 
férique, do SI ud Brasil ao Haras Polai'is, por Cr$ 
2.250.000, 

NORCROSS 	Fêmea, por Jazarie e Noite Feliz, 
p01' Funny Boy, do Stud itamarati ao Stud Aracy, por 
Cr$ 2.250.000. 

Dados 
Em 	i'esumoo, o movimenlo financeiro 	das 

vendas 	de produtos 	nascido 	no ano 	hípico 	de 
1963, negociados em São Paulo, foi o seguinte: 

PRIMEIRA NOITE 	7 produtos 	por 
Cr$ 35.500.000 	Média de Cr$ 3.071.420. 

SEGUNDA NOITE 	18 produtos 	por 
Cr 	72.400.000 - Média de Cr$ 4.222.500. 

TERCEIRA NOITE 	17 produtos 	por 
Ci0 	63.300.000 	Média de Cr$ 4.723.000. 

REPASSE 	40 produtos por Cr$ 158.500.000 
- Média de Cr$ 3.962.500. 

TOTAL DOS LEILÕES - 83 produtos por 
Cr 	329.700.000 - Média geral de Cr$ 3.972.300. 

VENDAS ANTECIPADAS - 183 produtos 
por Cr$ 396.700.000 	Média de Cr$ 2.167.700. 

Foram, assim, negociados 266 produtos por 
Cr$ 726,400.000, o que dá a média geral de 
Cr$ 2.730.820. 
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Foi no Rio, em 1871 Zéfiro ganhou o Prémio Ministério da Agricultura, para 
causar tremenda celeuma. Tudo porque éle fõra inscrito como brasileiro (por 
adoção) e era argentino de nascimento, enquanto não se descobria que Zéfiro 
não era nem uma coisa nem outra, mas inglês legitimo. O seu proprietário 
ficou aborrecidissimo com o acontecido, recolhendo-se à sua fazenda, com 

- isto dando início --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 quis O ES-
TADO DE S. PAULO dedica amplo espaço. contando, minuciosa 'mente, tudo 
o que se passar nesse esporte. Na ua ma bjetiv neira séria e oa de bem infor- 
mar, o -ESTADO registra, diãriamente, os grandes e pequenos acontecimentos 
de todos os setores. Porque o ESTADO é um dos melhores jornais do mundo. 0 ESTADO DE S. PAULO 



S. PAU LO 


