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ANTERO DE CASTRO 

NA CAPA 

COARAZE, o extraordinário filho 

de Tourbillon e Corrida, por 

Coronach, que, a despeito de sua 

avançada idade, atuou na ultima 

estação de montas, no Posto de 

Fomento Agropecuário, com um 

indice de eficiencia notavel: 

76,45° o. 

ANO  

JANEIRO 

FEVEREIRO 

E MARÇO 

DE 1966 

A gestão (Te Antonio Luiz Ferraz à frente da Comissão 
de Fomento do Jockey Club de São Paulo, gestão que findou 
com o mesmo dinamismo que caracterizou o seu início e o 
seu transcurso, foi, sem qualquer resquício de dúvida, de 
excepcional valia pala a criação nacional dos animais puros-
sangue de corrida. Porisso mesmo merece um especial re-
gistro. Aliás, ao fazê-lo, não se age se não com inteira 
justiça. 

Administrar é uma ciência difícil de ser exercida; mas 
administrar só, ainda que bem, não basta. Muito mais di-
fícil e incomensuràvelniente mais meritório é administrar pro-
duzindo. 1-lá muita diferença entre manter as coisas em 
ordem, permitindo que tudo corra sem entraves, e assim agir 
enquanto se toma novas iniciativas, multiplicando o valor e 
a utilidade daquilo que se a(lministra. Antonio Luiz Ferraz 
não se limitou a administrar, mas administrou produzindo. 

Os benefícios colhidos pela criação nacional, lançada 
agora em pleno surto evolutivo, foram de tal monta, por obra 
da gestão de Antonio Luiz Ferraz, que se pode afirmar, sem 
medo de êrro, que se deu então um avantajado passo à frente. 
A simples enumeração de algumas das obras do ex-presidente, 
como conseqüência de seu idealismo dinâmico, com a coope-
ração de seus companheiros de Comissão, basta para justi-
ficar tudo aquilo que aqui já se disse: a importação de filhos 
de Ribot (Corpora) , King of the Tudors (King's Favourite) 
e Vieux Manoir (Tang) ; a compra em Deauville de um pie-
cioso lote de éguas francêsas; a aquisição de um produto da 
qualidade de Jour et Nuit III ; e, ao apagar das luzes da tem-
porada de 65, o arrendamento do italiano Antelami. 

Antonio Luiz Ferraz não apenas justificou sua presença 
à frente da Comissão de Fomento, mas tamanho saldo deixou 
sua gestão, que a "elevage" nacional lhe fica a dever algo 

imensamente grande. 



Diretorio do Jockey Cluli dc So Pulo jir o troio 
Março de 66 a Março de 69 FINASA S. A. 

Em assembléia realizada no dia 24 de 
fevereiro ultimo, foi eleita e aclamada a nova 
diretoria do Jockey Club de São Paulo, para 
o triênio de março 1966 a março de 1969, 
apresentando-se uma chapa apenas, enca-
beçada pelo presidente João Adhemar de 
Almeida Prado, que assim foi reconduzido 
ao pôsto que tanto tem honrado. 

A diretoria é a que se segue: 

Presidente 

JOÃO ADHEMAR DE ALMEIDA PRADO 

Vice-Presidente 

LUIS OLIVEIRA DE BARROS 

Secretário Geral 

ANTONIO CARLOS DE CAMARGO VIANNA 

Tesoureiro 

JOSÉ MARTINIANO R. ALVES FILHO 

Presidente da Comissão de Turfe 

EDMUNDO PIRES DE OLIVEIRA DIAS 

Presidente da Comissão de Sede 

FRANCISCO COUTINHO FILHO 

Presidente da Comissão de Fomento 

HERNANI DE AZEVEDO SILVA 

Presidente da Comissão de Manutenção e Obras 

ANTONIO JOSÉ DE FREITAS 

Presidente da Comissão de Serviço Social e de Saúde 

JOSÉ RIBEIRO VILLELA 

DIRETORES: 

Adalberto Guimarães de Queiroz 
Adelino de Almeida Prado 
Alfredo Barros do Amaral 
Augusto Meirelies Reis Neto 
Augusto de Oliveira Pinto DaÍia 
Brenno Pacheco Borges 
Candido Egydio Gonçalves 
Carlos Augusto de Resende Junqueira 
Cesar Washington Alves de Proença 
Constantino Pereira Rodrigues Junior 
Diogo de Toledo Lard Filho 
Fabia Garcia Ondine 
Helio Werneck de Souza e Silva 
João Adelino de Almeida Prado Neto 
Joaquim Corrêa de Moraes Abreu Filho 
Luiz Carlos Galvão Coelho 
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita 
Raymundo Furtado de Albuquerque Cavalcanti Neto 
Roberto Vautier Franco 
Urbano Junqueira Meirelies 

CONSELHO FISCAL° 

Domingos Geraldo Teixeira de Assumpção 
João Didier Filho 
José Eduardo de Freitas Crissiuma 
Orestes de Arruda Almeida 
Ruy Celidonio 

CONSELHO CONSULTIVO: 

Antonio Antony ,Assumpçáo 
Caio Sergio Paes de Barros 
Guilherme Prates 
Honorio Alvares Penteado 
Joaquim Alvaro Pereira Leite Filho 
Jorge da Cunha Bueno 
José Barbosa de Almeida 
José Cerquinho de Assumpção 
Octavio Augusto Caiuby SalIes 
Raphael de Barros Monteiro  

FINANCIAMENTO, 

CREDITO E 

IESTIENTO 

Carta de Autorização N.° 82 da SUMOC 

Capital e Reservas - Cr$ 4.798.284.243 

RUA LIBERO BADARÕ, 293 - 18. AND. - TEL. 34-8181 

BANCOS ACIONISTAS: 

Banco Agrícola Mercantil S. A. 

Banco da América S. A. 

Banco da Bahia S. A. 

Banco Boavista S. A. 

Banco Brasul de São Paulo S. A. 

Banco Comercial do Paraná S. A. 

Banco do Comércio e Indústria de Minas Gerais S. A. 

Banco do Commercio e Indústria de São Paulo S. A. 

Banco Econômico da Bahia S. A. 

Banco Federal Itaú S. A. 

Banco Francês e Brasileiro S. A. 

Banco Industrial e Comercial do Sul S. A. 

Banco Intercontinental do Brasil S. A. 

Banco Mercantil de São Paulo S. A. 

Banco Mogíano do Comércio e Indústria S. A. 

Banco Nacional do Comércio de São Paulo S. A. 

Banco Nacional do Comércio S. A. 

Banco Noroeste do Estado de São Paulo S. A. 

Banco Português do Brasil S. A. 

Banco de São Paulo S. A. 

Banco Sul Americano do Brasil S. A. 

Banco Ultramarino Brasileiro S. A. 
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Cidade Jardim: 

Vinte e cinco anos de 

glórias   e conquistas 

Registro histórico (Ia inauguração do novo hipódromo: o então prefeito Francisco Prestes Maia aparece em cOm-
panhia do presidente Luiz Nazareno de Assunipção, de Roberto Alves, de Almeida e de João ARes Rubiào Filho 

3 



Para corrieniorar condignamente o 25 ani-
versário de fundação cio prado da Capita!, os 
dirigentes turfísticos paulistanos instituiram o 
Prêmio Jubileu de Prata do Hipódromo de Cidade 
Jardim, urna prova de animação e de ocasião, 
cuja disputa alcançou duplo evito corno cori'ida 
prôpriamente dita e corno significação. Foi ela 
a atração central de um programa de oito provas, 
que receberam denominações expressivas, em ho-
menagem à pessoas e entidades que contribuiram 
pala o erguimento do novo hipódromo. Assim, 
os páreos se chamaram Prêmio Euzébio Queiróz 
Mattoso (Banco Comércio e Indústria de São 
Paulo) , Prêmio Prefeito Fábio Prado, Prêmio 
Prestes Maia, Prêmio Presidente Luiz Nazareno 
de Assumpção, Prêmio Horácio Sabino (Cia. Ci-
dade Jardim), Prêmio Ruy Mendonça (Cia. Co-
mercial e Construtora) e Prêmio Otávio Rodri-
gues (Cia. Estradas Modernas) 

Um pouco de hístória 

Daqueles que mais ativamente cont'ibu iram 
pala a transíerencia do piado da colina (lii 
Mooca para as margens do rio Pinheiros, alguns 
nomes merecem realce: Fábio da Silva Prado, 
Euzébio de Queiróz lVlattoso, Horácio Sabino de 
Oliveira, Edgar de Souza, João Domingos Sam-
paio, Luiz Nazareno de Assumpção e Roberto 
Alves de Almeida, os três últimos, conselheiros 
vitalícios do Jockey Club de São Paulo, seus ex-
presidentes ainda ativos no clube. 

Foi na presidência de João Sampaio qw ,  
primeiro se cogitou da troca dos terrenos da lua 
Bresser, parte de propriedade do Jockey Club de 
São Paulo e parte da Prefeitura (Ia Capital, por 
uni outro local mais adequado, levando-se 

O Iiipó(lromo de Cidade Jardim e hoje algo de que mui- 
to se orgulha o paulistano; tem sido mesmo, em in(i- 



conta, entre outras numerosos íatoies, o dinâ-
mico crescimento da cidade que, ano após ano, 
tornava pior localizadas as instalações. A ex-
Invernada dos Bombeiros, que hoje é o Parque 
ibirapuera, área de cinqüenta alqueires, mereceu 
inicialmente as atenções, mas acabou sendo aban-
donada. Depois, quando o presidente Fábio da 
Silva assumiu a prefeitura, Sendo substituido pelo 
sr. Luiz Nazareno de Assumpcão, no governo 
Armando Sailes de Oliveira, novas negociações 
foram entaboladas, visando-se agora os terrenos 
de propriedade do ar. Hoi'ácio Sabino de Oliveira, 
situados ao longo do liO Pinheiros. Para que 
a transação fôsse feita, muito contribuiram o 
banqueiro Euzébio de Queiróz iVlattoso e o su-
perintendente da Light & Po\ver, Edgar de Sou-
za, cuja companhia também possuia terias na 
mesma iegiào. Em 1936, o prefeito Fábio da 

Silva Prado e o presidente Luiz Nazareno de As-
aumpcão assinaram com o si'. Horácio Sabino de 
Oliveira os documentos de transferência que de-
ram ao Jockev Club de São Paulo a posse de 
seiscentos mil metros quadrados de terrenos para 
eiguimento do novo hipódromo, ficando a Pre-
feitura da Capital com a área da Moóca. Obteve-
se, sirnultâneamente, o financiamento de seis mil 
contos de réis, que garantiram a execução das 
obras projetadas. 

Entre 1936 e 1940, foram feitos os trabalhos 
de adaptação do terreno. Por fim, em 1941, na 
data de fundação cIa Cidade: 25 de Janeiro, pro-
cedeu-se à inauguração do novo hipódromo, fa-
zendo-se com tôda a pompa, e estando ausente 
um dos maiores artífices da mudança, o sr. Eu-
zébio de Queii'óz lVlattoso, que havia falecido em 
junho do ano anterior. 

iiiera oportunidades, a sala de visitas da Cidade. E 
ali se faz esporte em beneficio da grandeza nacional. 
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Benção e discurso 
Assim noticiou "O Estado de S. Paulo", na 

sua edição de 25 de janeiro de 1941, um impor-
tante acontecimento 

Como estava anunciado, realizou-se ontem à tarde, 
a bênção solene do Hipódromo Paulistano, por s. exa. 
revi-ria. arcebispo metropolitano de São Paulo. don José 
Gaspar de Affonseca e Silva". "O aio foi presenciado 
por alias autoridades civis e militares, delegações de so-
ciedades congênere», todos os diretores do Jockey Club 
de São Paulo, numerosos sócio» e exmas. famílias e re-
presentantes da imprensa. A seguir, foi oferecida aos 
presentes urna taça de champanha". 

Na oportunidade, o presidente Luiz Nazareno de As-
sumpção pronunciou um histórico discurso, que transcre-
vemos, mantendo a sua redação original, para não lhe 
roubar a sua expressão mais plena: "Ao vêr cahirem do 
ceu sobre este recinto, pelas mãos autorisadas de V. exma. 
revrna ..sr. Arcebispo metropolitano de S. Paulo, as 
hernçams de Deus Nosso Senhor, o Jockey Club de São 
Paulo sentindo e falando através daquelles que nestes 
ultimos annos arcaram com a responsabilidade de sua 
administração e dos que mais de perto por,  esta se inte-
ressaram, experimento as emoções estonteantes dos que 
um dia sonharam e viram realisado o seu sonho". 

"Porque era um sonho senhores, a esplendida reali-
dade que agora se descortina aos nossos olhos!" 

Era um sonho que o Joc'key Club sonhava desde 
1925, ao completar os seus 53 annos de existencia. Moço, 
muito embora essa edade como assim sóem ser as ins-
tituições plantadas nesta nossa terra berndita, o Jocke y  
Club sonhava construir um novo hippodromo, em terrenos 
que elie não possuia e com recursos que elie absoluta-
mente não tinha. Sonhava obter do Estado os terrenos 
do Ibirapuera, e, do Siunicipio, o dorninio que lhe com-
pletasse a propriedade sobre os terrenos do velho hippo-
dromo, afim de que, vendidos estes, dahi proviessem os 
recursos para a construção do novo". 

"E acariciou este sonho até Dezembro de 1934". 

'Então, corno que por encanto, uma realidade co-
meçou a lhe sorrir. A Companhia Cidade Jardim offe-
receu os 600.000 metros quadrados de terrenos em que 
ora nos encontramos; a Municipalidade de São paul> 
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consentiu na t'ealisação dos bens e direitos do Club sobre 
os terrenos da Moóca; o Banco do Commercio e Industria 
de S. Paulo financiou essa aquisição de um lado, O.- 
cilitando à Municipalidade adquirir cita propria, a longo 
prazo, os referidos bens e direitos•, e, de outro lado, assu-
mindo a responsabilidade da execução do projecto com o 
produc'to dessa operação; e, afinal, a Light and Power. 
trouxe também o seu concurso, celebrando com a Cia. 
Cidade Jardim os accõrdcs que permittirarn a antecipa-
ção da abertura do Canal do Rio Pinheiros pala o sanca-
mentn dos terrenos marginaes e localisação definitiva cio» 
doados ao Jockey Club". 

"E assim foi que após dois annos de estudos c' de 
constante trabalho, assignou-se o contracto a 3 de Novem-
bro de 1936. A 5 de Outubro de 1937 os 600.000 meus 
quadrados estavam demarcados no cháo, e a 5 d>:' No-

vembro desse mesmo anno a ordem eia dada para que 
a c'onstruc'ção se iniciasse!" 

"Longe, bem longe de mim e de todos os meus com-
panheiros de directoria, qualquer proposito de encarecer 
serviços que porventura houvessemos prestado para que 
este hippodromo se construisse. Mas, é preciso que se 
diga que a tarefa foi grande e foi ardua, e que a sua 
execução teve os seus heróes. Não me proponho a citar 
os seus nomes e enumerar os seus feitos, para não correr 
o risco de alguma immerecida ommissão. Circ'unmsc'revo-
me apenas às homenagens que nesta oportunidade cum-
pria ao Jocke)' Club prestar". 

"À Municipalidade de São Paulo e ao seu então pre-
feito municipal, elIe já rendeu, por oc'c'asião da assigna-
tura do contracto, as homenagens a que ambos tinham 
indiscutivel direito. Ao actual prefeito, o Club externa, 
de publico, os seus sinceros agradecimentos não apenas 
pelo que lhe foi possível fazer pala O brilho desta inau-
guração, senão ainda pelo muito que de tão notavel ur-
banista será licito esperai' para integra>' este logradouro 
no conjunto da cidade". 

"À Companhia Cidade Jardim e ao Banco do Com-
mercio e Industria de S. Paulo, a directoria manifesta 
o reconhecimento do Club, acc'lamando as duas entidades 
"ad referendum" da primeira assemhléa geral que se reu-
nir, sonos honnrarios do ,Jockev Club de S. Paulo, com 
tantos tilulos quantos são os seus ac'tuaes directores". 

"E restará, senhores, uma ultima homenagem. "La»), 
has nos least", será ultima tão só na ordem das que aqol 
me coube prestar, porque, no seu merito. é das que mui» 
se impõe ao Jorlcey Club de S. Paulo". 

"E a você, Euzéhio de Queiróz Mal toso, que essa O.-
menagem se dirige, impregnada de toda a gratidão do 

.Jockey Club de S. Paulo, e cia mais comrnovida saudade 
de quantos souberam apreciar os seus esforços e o s'o 
enthusiasmo e, em particular, daquelles, como eu, qo>' 
bem de perto sonharam, sem um instante de desanimo 
ou de descrença, esta magnifica realisaçãc), que ora a 
mim, em razão do meu cargo, me cabe a honra insigne 
e o innenar'ravel prazer de entregai', como entrego, sob 
as hernçarns de Deus, à cidade e à sociedade de S. Paulo!". 

As corridas inaugurais 
Deixemos ainda que "O Estado de S. Paulo", 

de 26 fie janeiro de 1911 nos conte o que houve 

"Com assistencia calculada em mais de trinta mil 
pessoas, o Jockey Cluh de São Paulo inaugurou Ofltero, 
à tarde. o seu nevo Hipódromo na Cidade Jardim. Tôdas 
as arquibancada» apresentaram magnifico aspecto, notan-
do-se a presença de altas autoridades federais., estaduais 
e municipais. O hasteamento da bandeira para a saída 
do primeiro páreo foi feito pelo dr. Prestes Maia. pre-
feito municipal". 

O G. P. 'Inaugural", corrido em 2.400 metros, teve 
o seguinte desenvolvimento, sempre no registro de "O 
Estado de S. Paul>)": "Trunfo e Itano sairam lutando 
pela vanguarda. Quati, que corria em terceiro, avançou 
bastante e, já na entrada da reta do rio Pinheiros, passou 
para a vanguarda, sendo escoltado por Itano, Trevo e 
Trunfo. Na seta dos 1.300 metros, Trevo passou pala 
segundo, atropelando, fortemente, o filho de Quatiára. 
Entre os dois crioulos "S. José" estabeleceu-se renhida 
luta. Pouco antes da entrada da reta final, avançaram 
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Biazon, com Fidelis Sobreiro, o 
jóquei que tão 1w111 o entende. 
obteve no Prêmio Jubileu de 
Prata da Inauguração do Iii- 
1)ÓdIOfliO de ('idade .J ardini 
uma das três pJ'iIi('iI)flis vitó- 

rias de sua camilimanha. 

Bagual e Alone, que passaram por Quali. Ëste começou 
a abrir, prejudicando o filho de Huran. Alone corria 
com mai, folga, mas foi contido por seu piloto Molina, 
pelo qual, correu para dentro, fechando também Bagual. 
No final. Quati, que corria cansadíssimo. livrou meio 
corpo na frente do defensor do si'. Francisco de Paula 
Machado. Reunida, em seguida, a comissão de corridas 
desclassificou Quati e Alone das duas primeiras coloca-
ções, cabendo o primeiro lugar. muito justamente, a Ba-
gual. Inácio de Souza e Andrés Molina, pilotos de Aluno 
e Qual i, foram suspensos por tempo indeterminado". 

ti "INAUGURAL" 

1" porco - G. P. "Inaugural" - 50:000$000 - 2.400 melros 

BAGUAL, 3 anos, castanho, de São Paulo, por Sin 
Rumbo e Huran, do sr, Renato Junqueira Nelto, 
Haras São José. Treinador, Manoel Branco. Jo-
quei, J. Canales, 53 quilos. 

2.' 	QUATI, A. Molina, 58 quilos. 

2. 1 	ALONE, 1. Souza. 57 quilos. 

1." 	TRUNFO, A. Gutieri'ez, 53 quilos. 

5." - SPARTANO, W. Andrade, 57 quilos. 

0." - TREVO, E. Silva. 57 quilos. 

7 0  - BONALDO. J. Nascimento, 57 quilos. 

tU 	ITANO. A. Nappo, 57 quilos, 

L. STRIKE ,.T. Zuniga. 58 quilos. 

Não correu Siti'an. Diferenças: meio corpo 
e um corpo. Tempo, 160" e 4/5. Rateios: ven-
cedor, 101$000;  dupla 14, 24$400 ; placés : 15$ 500 , 
10$700 e 14$300. Movimento do páreo ....... 

71 :320000. 

Demais provas 
Mais quatro provas foram também dispu-

tadas, com os seguintes resultados: 

2" páreo - Prêmio João Ramalho - 1.300 
metros 1.", ZAMBRAN, L. Acufla, 52; 2', PaI-
moon, P. Vaz, 52; e 3", Cherahue, A. Rocha, 18. 
Tempo, 83" e 2/5. Treinador, W Mendes. 

3' páreo - Prêmio Anchieta - 1.300 metros 
1', ZTJRIK, A. Rosa, 55 quilos; 2", Quinzinho, 

J. Nascimento, 55; e 3", Tecla, A. Ai'thur, 53. 
Tempo, 6" e 3/5. Treinador, S. Watson. 

id 



	

4 porco 	Prêmio 25 de Janeiro - 2.000 
metros - 1, M1I)NIGHT REVEL, J. Canales, 
60 quilos; 2, Soloma, P. Costa, 57 quilos; e 3, 
Siringe, T. Batista, 49. Tempo, 129" e 1/5. Teci-
nadoi, G. Rodrigues. 

	

páreo 	Prêmio Piiatininga - 1.500 me- 
tios l, BRAMANE, P. Costa, 51 quilos; 2, 
Colorina, P. Vaz, 53; e 3, Oh! Zé, J. O. Silva, 
53. Tempo, 98" e 4/5. Treinador, P. Costa. 

Movimento de apostas, 4.17:930$000; por -
tões, 42:170$000. Pista regular. 

Belo êxito de Biazon 

A partida foi dada em oportuno momento, 
mas Kalapalo embaraçou-se, atrasando-se bastan-
te, enquanto Rethurkan, forçando desde a saída, 
alguns metros depois assumia a primeira coloca-
ção, seguido de Iroquês, Nuage, Carataí e os de-
mais. Na curva, Caiatai melhorou para terceiro, 
progredindo também Cisne Negro e Diazon, que  

ocu paiam respectivaniente, o quinto e sexto lu -
gares. Na entrada cia reta, Carataí Í orçou e 
passou para diante, enquanto Rethurkan esmole-
eia, e avançava Nuage, que logo passou para se-
gundo. Alguns metros mais, Biazon e King 
Archer começaram a atropelar. Defronte às pri-
meiras tribunas, Biazon, com ação esplêndida, 
dominou a corrida, ganhando por um corpo, en-
quanto Nuage chegava em segundo. Carataí es-
moreceu, deixando-se bater por King Archei, que 
assim obteve o terceiro lugar, bastante próxmo 
de Nuage. 

Resumo técnico 

PRÊMIO JUBILEU DE PRATA 1)0 HI-
PÓDROMO DE CIDADE JARDIM (prova de 
animação e de ocasião) Para produtos nacio-
nais de 3 e mais anos - 1.800 metros (grama) 
- Prêmios: Cr$ 4.000.000 ao primeiro colocado; 
Cr$ 1.200.000 ao segundo; Cr 800.000 ao ter- 

e Cr 400.000 ao quarto. Total, Cr$ 
6.100.000. Aos criadores, 10 
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Biazon arremete vigorosamente, por fora de Nuage e 
de Camatai, que ainda resistem; liing Archer melhora 
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1.` 	BIAZON ( casc'., cast .5 anos, de São Paulo, por 
Astrólogo e Glória. do Stud Maria Valéria), Ei-
deis Sohi'eiro, Sã quilos. 

2.1 	NUAC; E (mas(,_ alazão .3 anos, de São Paulo, por 
Fauhlas e 1-Ia ppy Melody, do Haras São Bernardo 
S. A.), Alhênzio Barroso, 55 quilos. 

3. 0  - RING ARCHER (mase., c'ast .3 anos, de Suo 
Paulo, por Xavéco e Divina, do sr. Elalivio Pe-
reira Martins, Dendft'o Garcia, dl quilos. 

1. 11  - CARATAI mas'., casl .,5 anos, de São Paulo, 
Ehoo e Radiosa, do sr. Deraldo C. de Menezes 
Luiz Rigoni, 53 quilos. 

5. 11 -  CAIO (mase., tord., 6 anos, de São Paulo, por Qui-
proquó e Noticia, da sra. Zélia G. PeiNol O de 
Castro), Urias Bueno, 53 quilos. 

1 ROQUÊS 1 niasc., ('as)., 5 anos, ele São Paulo, por 
Paracliso e Tarenlaise, cio Slud M. M. M.), José AI-
\'es, 55 quilos. 

DO RR Mi 1 roase. torci .5 anos, de São Paulo. 
1)01' Blackamoor e Serrana, dos Haras São José 
e Expedietus), Joaquim R. Olguin, 51 quilos. 

8» 	CISNE NEGRO )mas( , ., lei'd .3 anos, de São Paulo, 
por Prospei' e Philadelihie III, do "111(1 Pochai-
xaclor ) , .João Carlinrlo, 55 quilos. 

9. 11 	ANIVERSARIANTE (a)asc., casi .3 anos, de' São 

Paulo, p01' Gaudeamus e Devine) t(, , . do si'. Max 

Perlman ) . Aleksian Ai'l ia, 55 quilos. 

10» 	FIET1TURT1AN ) n'case'., alazão, 4 anos, de São Pau [o, 
por J(, hn Arahv e Turkhan Lass, do ec. Aol aio 

SaIlum ) , J. M. Amorim, (ii quilos. 

Ii» 	NALAPALO )ocasc.. loc'd .3 anos, de São Paulo, 
por Nameran Khan e F'auslina, do Haras Ipiran. 

ga 1. Ani n io Bolino, (10 qui les. 

Não correram Deão e Saw -er. Tempo, 110" 
e 5/10 (grama macia) ; recorde, 109" e 6 10, de 
Veneziano. 1)iferencas um corpo e meio corpo. 
Criadoi, Haras Pinheiros (José Homem de M(l-
lo) . Treinador, Antonio .José Martins. 

O ganhador 

Biazon ten'l uma campanha das mais expres-
sivas, pontilhada de éxitos esplêlididoS e de colo-
cacões de valor. /eu triunfo de maior valia foi, 
sem duvida, o G. P. Consagi'accw, em 3.000 me- 
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tios, obtido sôbre Itamaraty, Jurídico, Judília e 
Quibor. Tendo corrido 37 vêzes, saiu vitoriosa-
mente da laia em 7 oportunidades, obtendo ainda 
21 colocações, descolocando-se, pois, nas 9 vêzes 
restantes. Seus prêmios somam Cr 18.737.500, 
assim divididos: Cr, 10.200.000 de primeiros lu-
gales e Cr$ 8.537.000 de colocações. 

Trata-se de um produto do Haras Pinheiros, 
filho de animais nascidos, corno êle, no País 
Astrólogo, excelente cavalo, filho do importado 
Pizairo, e de Glória, urna descendente de Ver-
gilius e Vienne, por Sin Rumbo, de solidissirna 
linhagem, tendo produzido no ha-as os seguintes  

animais: Organza, em 1947, fêmea, por Six Avril; 
Uliria, em 1948, fêmea, por Cartujo; Aratujo, 
macho, em 1949, por Cartujo ; Eloria, em 1951, 
por Caitujo ; Ingaseiro, em 1951, macho, por Car-
tujo; Orgia, em 1952, fêmea, p01 lguassú ; Ur-
tiga, em 1953, fêmea, por lguassú; incenso, em 
1956, macho, por Astrólogo; Obra Prima, em 
1957, fêmea, por Astrólogo; Urnbuassú, em 1958, 
fêmea, por Iguassú; Almira, em 1959, fêmea, por 
Astrólogo; Biazon, em 1960; e, finalmente, Es-
pinel, em 1963, macho, por Canaletto. Portanto, 
só ficou vazia em todos êsses anos em 1951, 55, 
61, 62 e (ii. 

Ao cabo de uni árduo percurso, Biazon triunfa vibran- 
teinente, enquanto Nuage se defende de King Archer.  

10 
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HARAS SÃO LUIZ 

Salto - Estado de São Paulo 

Líder das estatísticas de cria- 
dores de 1965, com 93 vitó- 
rias e Cr$ 228.982.000 em 

prêmios ganhos. 

Lider das estatísticas de cria-
dores dos produtos nascidos 
em 1962 com 25 vitórias e 
Cr$ 89.225.000 em prêmios 

ganhos. 

GARANHÕES 

Owen Tudor 
PEWTER PLATTER • 

I 	Jennydang f Colombo 
Inglaterra 

1 	Salmarg 

J 	Pharis 
PHARAS Astronomie Astérus 
Franca 

k 	Likka 

J 	Relic 
NORDI( 

Normandie Pharis 
Franca 

Chope du Nord 

J 	King Salmon 
U 	B 	1 

1 	Miracoulos Mirade 
Brasil 

Lily 	o( 	the 	Valley 

f Pewver Platter 
FLAT.FOOT 

(amar Seventh Wonder 
Brasil 

1, 	Bountiful 
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Primeiro trimestre no 

Hípodromo Paulistano: 

Provas   d e 

categoria   

em valiosa 

s e q u e n c i a 
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G. P. Presidente do Jockey Club 
(2 de janeiro) 

A teniporada de 66 foi aberta com a disputa 
já tradicional cio G. P. Presidente do Jocicey 
Club, u'a milha de caráter comparativo, desde 
que reune cavalos de duas gerações: de três e 
de quatro anos. Os mais novos, nesta opoi'tu-
nidade, sem embargo de terem sido representa-
dos pelo "cierby w'inner" Kacônio e pelo útil Ani-
versariante, não foram capazes de impedir o 
prevalecimento dos animais de quatro anos, cum-
priiclo, assim, Zaluar e Laurel brilhantes desem-
penhos. 

O percurso 

Não demorou a partida, que foi iioiial. 
Jelante despontou imediatamente mas, cinquenta 
metros depois, eia ultrapassado por Zaluar, en-
quando Kaeõuio corria depois, a frente de Ani-
versaiiante e Laurel. No meio da reta oposta, 
Laurel e Aniversariante avançaram, formando 
com Zaluar e Kacõnio um bloco compacto; assim, 
apenas Jelante ficou fora da luta prõpriameite 
dita. Pouco depois, Kacônio sobrava pala últi-
mo, enquanto Laurel passava a perseguir Zaluar. 
No final cia reta oposta, Kacõnio voltou a pro-
gredir, figurando em terceiro, mas, (]isso não  

passou. Em tôda a curva, Zaluai' resistiu a Lau-
rel, acabando 1)01' manter dois corpos, vantagem 
que conservou até a transposição cio chsco. Lau-
rel conservou a dupla, tanto mais que Racônio, 
o terceiro, não chegou a ameaçá-lo, terminando 
a três corpos do filho de Bcn'pham. Jelante foi 
o quarto, ficando Aniversariante em último. O 
tempo, 99", dado o estado da pista, que se achava 
pesada, foi bom. 

Resumo 

G. P. i'resi lente do Jockev (I'lub 	1 'aia 
cavalos de 3 e .1 anos 	1.600 metros (trans- 
ferido cia grama pala a areia em virtude das 
chuvas) Prêmios: Cr$ 5.000.000 ao primeiro 
colocado; Cr$ 1.500.000 ao segundo; 1.000.000 ao 
terceiro; e Cr$ 500.000 ao quarto. Total, Cr$ 
8.000.000. Aos criadores, 10 1 r. 

1.o 	ZALUAR ( mase., i'asl ., 4 anos, de São Paulo, 1)01 

Ebon e Suniotra, do si'. Theotonio Piza do Lara), 
João M. Amorim, 59 qu loS. 

2.' 	LAUREL (masc., çast., 4 anos, de São Paulo, por 
Buri liam e Embroesa. dos Horas Jaflu e Rio das 
Pedias), ,J0o'ium O. Silva, 59 quilos. 
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Luzindo grande estado físico, Zaltiar se apresta para 

(Ieiar a raia, após vencer o P1m'iro G'. P (lO ano. 
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Já na fase decisiva da prova. Zaluar desenvolve rendoso galope, com João M. .-morini olhando para trás a procura 
dos adversários. Laurel corre em segundo e nesta ordem terminou. Kacônio, .Jelante 4 ,  Aniversariante acionam depois. 

5» 	KACÕNJ( 1 	ïiu's'.. casl .3 mios, de Sao Paulo, 

por Fel eis Coice e Ileliconia, do SI ud Jarauá 

José Alves. 55 quilos. 

– JELANTE roasc., casl., 4 anos, de São Paulo, por 

Pewter Platier, e Elegância, do sr. Mário D'An-

dréa) Luiz Rigoni. 59 quilos. 

ANiVERSARIANTE (rnase., cast., 3 anes, de 55 

Paulo. por Gaudeamus e Devinel te, do sr. -Max 

Periman), Nelson Pereira, 55 quilos. 

Não correram Zest e Kalapalo. Tempo, 99" 
(areia pesada) ; recorde, 98, de Laplace e Lau-
rel. Diferenças: dois corpos e três corpos. 
Criador, Hai'as Bela Esperança (sr. José Paulino 
Nogueira) Treinador, João de Castro Godoy. 

O ganhador 

Zaluar, que despontou como Uni (lOS flielliu-

es elementos de sua geração, tanto que chegou 
a levantar a primeira prova cia tríplice-coroa, o 

G. P. Ipiranga, tem atuado tanto em Cidade Jar-
dim quanto na Gávea. No primeiro dêsses lii-
p6droflos, comeu 15 vêzes, obtendo 7 vitórias (6 
clássicos) e 5 colocações, não se colocando, pois, 
em 3 ocasiões apenas. Seus prêmios somam Cr$  
2.580.000 de colocações. Já no Gávea não foi tão 
feliz. Ali atuou 5 vezes, não chegando a ganhar; 
contudo, foi o segundo colocado no G. P. "Cru-
zeiro cio Sul", o "Derby", vencido por Predomí-
nio, e também no G. P. "Salgado Filho", 1evan- 
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lado por Quertile, o primeiro na milha e meia, 
e o segundo em 1.600 metros. 

As provas clássicas levantadas por Zaluai 
foram o Clássico "Tiradentes", em 1.200 metros 
o G. P. "juliano Martins", em 1.500 meti - os; o 
Clássico "Cândido Egydio", em 1.500 metros; o 
G. P. "ipianga", em 1.609 metros; o G. P. "Re-
pública dos Estados Unidos do Brasil", em 1.000 
metros; e, finalmente, a prova que aqui se foca-
liza, o G. P. "Presidente cio Jocke Club", em 
1.600 metros. Vê-se claramente que se trata de 
um cavalo velocista, mas que chega à milha com 
tanto êxito quanto aborda os tiros mais aca-
nhados. 

Zaluai, uni produto do 1 -laias Bela [spe-
lança, que se tem notabilizado por sua pequena 
mas seleta produção, descende cio cavalo europeu 
Eboo, importado potro, e da égua nacional Su-
matra, uma (ias filhas de Seventh \Vonder que 
vem consagrando êste descendente de Pharos 

como avô. Aliás, Sumatra tem em Zaluar seu 
unico produto, porquanto ficou vazia em 1960, 
cio mesmo Eboo, e, após ter dado o ganhador 
do G. P. Presidente cia República, continuou 
sempre vazia, tanto cio citado Eboo, quanto de 
Pewter Plattei, que a cobriu no ano passado. 

1 

Milheiro de excepcionais virtudes, Zaluar alcança 	ito- 
r)sanIe,1 te ti ova vi tó ri a, fazeii lo -o 4-111  gIa nde (—4i10.  
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G. P. Governador do Estado 
(16 de janeiro) 

As presenças dos craques Zenabre e Itama-
raty, os dois melhores paielhei os nacionais do 
momento, bastariam para marcar de forma pio-
funda a disputa do G. P. "Governador do Esta-
do"; mas, além disso, contou a çlsnuta com mais 
oito valores, entre êles o excelente "três anos" 
Nageur, que tornaram seu campo frondoso, va-
lioso e deveras atraente. De qualquer forma, 
a prova foi mesmo decidida entre os filhos de 
Pharas e Kameran Khan, sofrendo os mais flOVOS 

uma nova derrota. 

O percurso 

Vaudeville prejudicou os trabalhos cia pai-
tida, irias, afinal, o "starter" logrou acionar o 
aparelho em momento oportuno, tendo todos os 
competidores partido em igualdade (Te condições. 
Depois dos primei vos metros, durante OS quais 
os inscritos correram muito agrupados, despon-
tou Magloire, com Zaluar, Quertile e Nageur a 
seguir. Forçando, Zaluar, fiel à sua forma de 
correr e procurando ajudar seu companheiro Ze- 

1 

: 

F1t() que II5 UlHU V'/ se re- 
p4.te 	

re- pete 	
(OII1O prova da alta qua- 

lidade de Z,'iiahre : o filho de 
l'haras deixaaraia após novo 
laurel. Dendico (jarda teve o 
prazer (li' inonta-lo, e O fóz 

COUl I)l)Ii(la(le. 
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nabre, passou por Magloire, chegando a fugir 
algo, quando Magloire abria luz sôbre Quertile, 
Nageur, Itamaraty e OS demais. Zenabre ficou 
entre OS últimos. Até que fôsse alcançada a cui'-
va da Vila Hípica, a comida não sofreu major 
alteração; neste ponto, Nageur melhorou para 
terceiro e Itarnaraty para quarto, já seguido de 
Zenabre, que emergira do fundo do pelotão, mas 
ainda era mantido alheio à luta prôpriamente 
dita. Zaluar entrou na reta final ainda no co-
mando cio lote, mas foi então assediado dupla-
mente, por Itamaraty e Nageur. Nos 700 me-
tros, ambos os animais dominaram Zaluar, mas 
por fora surgiu então Zenabre que, com grande 
ação por êles passou, fugindo rumo ao disco. 
Itarnaraty e Nageur travaram luta pelo segundo 
lugar, que coube ao conduzido de Luiz Rigoni, 
por pequena diferença. Biazon também passou 
por Zaluar, garantindo à quarta colocação. 

Resumo 

G. P. Governador cio Estado -- Para produ-
tos de 3 e mais anos - 2.000 metros (grama) 

Prêmios: Cr$ 4.000.000 ao primeiro colocado 
Cr$ 1.200.000 ao segundo; Cr$ 800.000 ao ter-
ceiro; e Cr$ 400.000 ao quarto. Total, Cr$  
6.400.000. Aos criadores, 10' 

1 . 0  - - ZENABRE 	niase., 	casi., 	4 	anos, de 	São 	Paulo, 
por 	Pharas 	e 	Reminglon, 	do 	si. Th( , oloni 	Pisa 
Laia), 	Dendico 	Garcia, 	60 	quilos. 

2 11  ITAMARATY 	(masc., casi., 5 anos, de São 	Paulo, 
por 	Ranieran 	Khan 	e 	Frolic, 	do 1-laias 	Polaris) 
Luis 	Rigoni. 	61 	quilos. 

3.' NAGEUR 	(rnasC. cast., 3 anos, de São 	Paulo, 	pai 
Faublas e Fanfare, do Haras São Bernardo S. A.), 
Alhênzio 	Barroso, 	55 	quilos. 

4.11 	 - BIAZON 	(rnasc., 	casl., 	5 	anos, 	de São Paulo, 	por 
Astrólogo 	e 	Glória, 	do 	Slud 	Maria Valéria), 	Fi- 

delis 	Sobreiro, 	61 	quilos. 

5. 1 	- - ZALUAR 	(rnasc., 	casl., 	4 anos, 	de São 	Paulo, 	por 
Ehoo e Sumatra, do sr. Theotonio Pisa de Lara), 
João 	1v1. 	Arnorim, 	60 	quilos. 
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ZEST (mase., alazão, 4 anos, de São Paulo, l" 

Kraus e Ëpoca, do desembargador Thi-asyhulo Pi-

nheiro de Albuquerque), Joaquim G. Silva, 60 

Cl ul los. 

	

7,0 	QUERTILE masc., cast .5 anos, de São Paulo, 

por John Araliv e Buri ile, do sr. Dante Marchio-

ne ) Antonio Ricardo, 61 quilos. 

	

8 . 0 	 VAUDEVILLE (masc.. cnsl., 4 anos, de São Paulo, 

1)01' Royal Foresl e Vaniglia, do Stud Fetiche), 

Edson Amorim, 60 quilos. 

LEIGO (masc., cast., 6 anos, de São Paulo, lo 

Moo Chéri e Santa Bella, do sr. Paulo Pisa de 

Lara), Jorge C. Mari os, 61 quilos. 
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Pouco falta para alcançar o disco e Zaluar já pas- 
sou dominadoramente . Itamaraty e Nageur lutam ainda. 

10.°—MAGLOIRE (masc., cast., 4 anos, de São Paulo, 
por Fauhlas e Fanfare, do Haras São Bernardo 
S. A.), Renato Machado, 60 quilos. 

Não correram Young Love e King Archer. 
Tempo, 124" e 4/10 (grama pesada) ; recorde, 
120" e 4/10, de Gualicho. Diferenças: dois cor-
pos e pescoço. Criador, Haras Bela Esperança 
(sr. José Paulino Nogueira) . Treinador, João 
de Castro Godoy. 

O ganhador 

A partir de marco do ano passado, quando 
experimentado em percurso mais longo, Zenabre 
se revelou. Isto se deu porque seus responsáveis 
perceberam que não poderiam contar com Zaluar 
em distâncias que excedessem a milha. A cam-
panha do filho de Pharas provou que a confiança 
nele depositada era justificada: tendo corrido 12 
vêzes no País, obteve 6 primeiros lugares e ne-
nhuma vêz se descolocou, ou seja, obteve igual 
número de placés. Seus prêmios já somam Cr  

75.820.000, elos quais apenas Cr$ 12.220.000 de 
colocações; assim, Cr$ 63.600.000 correspondem 
aos triunfos. 

O feito de maior expressão de Zenabre foi, 
indubitàvelmente, sua vitória no G. P. "Brasil" 
(3.000 metros) do ano passado. Nesta prova, 
que integra o calendário internacional mundial, 
o produto paulista derrotou um excelente lote de 
parelheiros nacionais e estrangeiros. As outras 
três vitórias clássicas de Zenabre foram obtidas 
no G. P. 14 de Março (2.400 metros), no G. P. 
Antonio Prado (2.000 metros) e no aqui focali-
zado G. P. Governador do Estado (2.000 me-
tros). De suas colocações valiosas, é digna de 
nota o terceiro lugar no G. P. São Paulo, para 
Maanim e Itamaraty, e o segundo no G. P. Pre-
sidente da República para o seu tradicional rival 
Itamaraty, com o qual continua ainda tendo "con-
tas pendentes" para serem ajustadas. 

A única descolocação da campanha de Ze-
nabre foi no Exterior: levado à Argentina para 
atuar no G. P. Carlos Peilegrini, por razões as 
mais complexas, não chegou entre os primeiros. 

Zenabre é um produto do conceituado Haras 
Bela Esperança. Descende de Pharas, da sem-
pre vigorosa linhagem Pharis-Pharos-Ph a o is, e 
(Ia égua nacional Remington que, como Sumatra, 
a mãe de Zaluar, é filha de Seventh Wonder, e 
de Sultan's Way, P01 Turkhan, que é também 
avó de Domage, uma façanha digna de registro. 
Remington deu Yocar, por Eboo, em 1960 e, após 
produzir Zenabre, ficou vazia em 62 e 63, tendo 
depois dado Zarli, nascido em 64, um macho, por 
Pharas e, finalmente, na temporada passada, 
abortou de Ortile. 

O lado mais expressivo do "pedigree" de Ze-
nabre é o "in-breeding" sôbre Pharos, na tercei-
ra geração, presente em suas linhagens masculi-
nas, já que Pharas, seu pai, é filho de Pharos, 
o mesmo acontecendo com seu avô Seventh 
\Vondei. 

Final de niais unia grande vitória: Zenabre tem boa 
vantagem sôbre Itainaraty,  . Bom terceiro de Nageur. 



BANCO DE SÃO PAULO S/A. 
Fundado em 1889 

Séde: RUA 15 DE NOVEMBRO, 347 - SÃO PAULO 

Capital: Cr$ 6.000.000.000 
Aumento de Capital: Cr$ 1.500.000.000 

Reservas: Cr$ 6.887.045.546 

76 cUiAt de Aut e4t4c 

à ecA,sAmkZ dô 234at€ 

AGÊNCIAS: 

NA (11)AI)F 1)E NO ESTADO DE SÃO  PAULO 
SA() PAULO 

AMPARO PEDERNEIRAS 
AVENIDA PAULISTA ARAÇATUBA PINDORAMA 
AUGUSTA ARARAQUARA PIRACICABA 
AURORA BARIRÍ PIRASSUNUNGA 

BELENZINHO BATATAIS POMPEJA 
BAURU PRESIDENTE PRUDENTE 

BRÁS 
BRIG. LUÍS ANTONIO BOCAINA RIBEIRÃO PRETO 

CAMBUCI 
CAMPINAS SANTO ANDRE 
CATANDUVA SANTOS 

CONSOLAÇÃO CEDRAL SÃO BERNARDO DO CAVPO 
DOM JOSE COLINA SÃO CAETANO DO SUL 
DOM JOSE GASPAR DOIS CÓRREGOS SÃO CARLOS 

FLORENCIO DE ABREU DRACENA SÃO JOÃO DA BOA VISTA 

IPIRANGA FRANCA SÃO JOAQUIM DA BARRA 

ITAIM GARÇA SÃO JOSE DA BELA VISTA 
GETULINA SÃO JOSE DOS CAMPOS 

JARDIM AMERICA 
GUAIRA SÃO JOSE DO RIO PRETO 

LAPA 
GUARULHOS SAUDADE (RIB. PRETO) 

LIBERDADE 
IBITINGA SF:RTÃOZINHO 

MARECHAL DEODORO ITAPEVA SOROCABA 
MARQUES DE PARANAGUA ITÃPOLIS TAUBATE 
MERCADO ITAPUÍ VALPARAÍSO 
MOÓCA ITARARÉ VARGEM GRANDE DO SUL 

PARAÍSO 1TUVERAVA VILA TIBÉRIO (RIB. PRETO) 

PENHA JALES 

PINHEIROS JARDINÕPOLIS NO ESTADO DA GUANABARA 

RUBINO DE OLIVEIRA JUNDIAI RIO DE JANEIRO 

SANTANA LIMEIRA 
LUCÉLIA NO ESTADO 1)0 FARANÃ 

SANTO AMARO 
MARILIA APUCARANA 

SÃO JOÃO MOGI DAS CRUZES ARAPONGAS 
SÃO LUIZ NOVA GRANADA JACARÉZINHO 
SAÚDE OSASCO LONDRINA 
TATUAPE OSVALDO CRUZ MARINGÁ 
VILA MARIANA ORLÃNDIA PARANAGUÁ 
VILA PRUDENTE PATROCÍNIO PAULISTA PARANAVAI 
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Clássico 25 de Janeiro 
(23 de janeiro) 

Algumas das melhores éguas nacionais do 
memento, de três, quatro e cinco anos, forma-
ram o campo do Clássico 25 de Janeiro, prova 
já tradicional, de grande significado não apenas 
como disputa prõpriamente dita, mas como sig -
nificação, pois relembra a (lata de fundação cio 
Hipódromo de Cidade Jardim, neste ano come-
morando seu Jubileu de Prata, coincidindo com 
a própria fundação da cidade de São Paulo. 

O percurso 

A largada foi oportuna. Cumprido OS i - -

menos metros, Milheira, que vinha correndo mui-
to agrupada com Empress, Helena Vampa e 
Furna, assumiu o comando, mas, 20() metros de-
pois, o jóquei de Empress insistiu em passai para 
diante e assim fêz, ficando a tordilha em segundo, 
seguida de Furna, Helena Vampa e Espineta. A 
prova não sofreu grandes alterações, até que as 
competidoras alcançaram a curva; neste ponto, 
Milheira forçou o ritmo e, sem que Empress ofe-
recesse grande resistência, por ela passou, figu-
rando Empress e Espineta a seguir, recuando 
Furna e Helena Vampa, mas já progredindo 
Maça. Uma vêz alcançada a reta final, Espi-
neta passou pela competidora, surgindo em se-
gundo, mas sem grande ação, tanto que Milheira 
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i\íiiheira, por LitiiJ)halÏi e Jrlerry Deli, obteve para seus 
criadores mais uma triunfo ,Jóquei. ,Joaquim G. Silva 

folgou mais, ao tempo em que 1\Iaca avançava 
decididamente. A vanguardeira, muito firme, 
prosseguiu abrindo vantagem, a ponto de ganhai 
fácilmente ; Maça, atropelando sôbre Espineta, 
garantiu a formação cia dupla, com Empress em 
quarto, sem ameaçar a posição da égua estran-
geira. Blue Chip, que depois dos primeiros me-
tios se atrasou, não se recuperou, terminando 
cm apagado nono lugar. 

Resumo 

Clássico 25 de Janeiro 	Para éguas de i 
e mais anos - 2.000 metros (grama) - Pré-
mios : Cr$ 4.000.000 à primeira colocada; Cr 
1 .200.00 à segunda; Cr 800.000 à terceira; e 
Ci'. 100.000 à quarta. Total, Cr$ 6.100.000. Aos 
criadores das nacionais, 10r. 

1 . 0 	 MILI-{EJRA 	fem., tord., 3 anos, de São Paulo, 
p01' Burpham e Merry Deb, dos Haras Jah o e 
Rio das Pedi -as), Joaquim G. Silva, 55 quilos. 
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2.° 	MACA ([em., cast., 3 anos de São Paulo, por Rol) 
Roy e dava, do Haras Morro Grande, Edgar 
Gonçalves, 55 quilos. 

30 	ESPINETA (fcm., cast .5 anos, da Argentina, 
por Seductor e Epinel t, do Haras Paraiso ) Deu-
dico Gania, 61 quilos. 

4. 1  - - EMPRESS (fem., tord., 4 anos, de São Paulo, 
por Blai'kamoor e Rive Gauche, dos Haras São 
,Joé e Expedir) us), Joaquim R. Olguin, 60 quilos. 

5» - HELENA VAMPA (fem., alazã, 4 anos, do Rio 
Grande do Sul, por Luigi Vampa e Hisbela, do 
sr. Fernando da Silva Carrilho), José Fagundes, 
60 quilos. 

6. 11--  VARNA ([em., alazã, 	anos, de São Paulo, por 
Cohall e Vaniglia, do Stud Seabra ) , Luis Rigoni, 
55 quilos. 

7» - JUMUMBA ( [em., cast., de São Paulo, ir Vo-
lua) ário e Vai njane, do Haras Calunga), AI ))fl-
zio Barroso, 61 quilos. 

8.' -- FURNA ( [em., east., 3 anos, de São Paulo, (o)' 
Alberigo e Xoro(-a, do 5) ud Branco (, Dourado), 
José Alves, 55 quilos. 

0.' 	BLUE CHIP ([em., cast., 3 anos, de São Paulo, 
por ,JocdYn e ,Jungle BelI, do St ud B.B.C.) , ,Tuan 
Marchant , 55 quilos. 

e» 	l'II4TA 	fem., casi., 3 anos, de São Paulo. p01,  

Al Mabenot e Fali' 1-lonour, do sr. Paulo los," 
Costa), João M. Amorim, 55 quilos. 

11. 11 	DENDERAJ-1 [( , m., ias)., 4 anos, de São Paulo, 
por Fel er's Choiee e Derah, do Haras Eduardo 
Guilherme), SOmar Lobo, 60 quilos. 

12» -- ZIA ZIVA 	[em., (-ast., 3 anos, de São Paulo, 
por Royal Forest e Clélia, do Haras Pira,jussa-
ra) , Aleksian ArI in, 55 quilos. 

Tempo, 125" (grama macia) ; recorde, 120" e 
4:10, de Gualicho. Diferenças (bis corpos e um 
corpo. Criador, Haras Jahu e Rio das Pedras 

fr 	.J 	t4 

l)iiztitos 	iiietro', 	niute', do 	di''n, 	31111wina 	' aifolga- 
da 	à 	11(1111' d' 	l':inprr'.s, l'.siiiiieta 	e i'uln'a. 	agrupada' 

(si-s. J. Adhemar e Nelson de Almeida P-ado) 
Ti'einadoi', Castorino Borges. 

A ganhadora 

Milheira, que fêz sua campanha inicial com 
o nome de Mascotita, correu 8 vêzes, tendo ob-
tido 1 primeiros lugares, entre êles o clássico que 
aqui se localiza, e uma prova de animação, con-
quistando ainda. 3 colocações; Portanto, em uma 
única oportunidade ficou fora do marcador. Seus 
prêmios somam Cr$ 11.750.000, assim divididos 
Ci'$ 9.500.000 pelas vitórias e Cr$ 2.250.000 Pe-
las colocações. 

1 

MiIhera segue firme. Maça 
firma-se na dupla, superando 
1'S1)11144)i e Enlpress, iStIu por 
dentro. En)parellladas depois 
veia a gaúcha Helena Vainpa 
e a paulista Vai'na. Houve luta 

Só pCII1S  
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A prova de animação levantada por Milheira 
foi o Prêmio Cândido Egygio de Souza Aranha, 
no qual bateu Vous \Toilá,  Maça, Domage, Thal-
sye, Lindagomes e Dára, no tempo de 100" e 9 10 
para a milha. Sua colocação mais valiosa foi a 
cio Prêmio F. V. de Paula Machado, levantado 
por Maça, e no qual foi ela a segunda colocada 
(1.800 meti-os). Esta prova, corrida em novem-
bro, foi o degrau de que se serviu Milheira pala 
abandonar a esfera das provas comuns, candi-
datando-se aos clássicos, como conseqüência ]o 
gica de sua evolução técnica. 

Milheira é filha de Burpham, o filho de FIy-
perion que teve no País bom comportamento nas 
pistas, e que no haras se conduz muito bem, 
contando-se entre seus filhos o magnífico Farwell 
e o útil Laurel. Merry Deb é a mãe cia ganha-
dora do "25 de Janeiro". Trata-se de égua im-
portada, de grande origem, que foi trazida cheia 
de Polly's Jet, resultando o nascimento de Jet 
Polly, em 1961; no ano seguinte produziu Mi-
lheira; em 1963, Niro, também p01 Burpham; 
em 1964 ficou vazia e, finalmente, na temporada 
passada foi padreada por Mogul. 

Final do Clássico: Milheira triunfa; Maça obtém a 
dupla; vem depois, Empress, Espineta e Helena Vampa 
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HARAS JAHU e RIO DAS PEDRAS 

Proprietarios:- Dr. J. Adhemar de Almeida Prado e Nelson de Almeida Prado 

REPRODUTORES 

Hyperion 	 Gainsborough 

Selene 

BURPIJAM 
Caerleon 

Trob1e 	 Doublure 

Castanho, nascido em 1946,   na Inglaterra. Após excelente campanha, prodiziu entre outros 

os seguintes animais: 

Cotoxó - Farwell - Gabari - Hardamo - H urcade - Laurél - Laconde - Milheira - Naftol 

Epigram 	 Son-in-Law 

Flying Saily 

ADIL 
Casanova 

Candid Lover 	Canarco 

Castanho, nascido em 1 95 1, em São Paulo. 	Foi um parelheiro de incomuns recursos, tendo 

levantado o G. P. 'São Paulo" três vêzes e os principais clássicos do país, colocando-se ainda na 

Argentina. Produziu entre outros os seguintes animais: 

Ingênuo - Indómito - Jembeléia - Jadilia - Jahuita - Lancil - Laplace - Lybarine - Man-

dil - Mascate 	Nâa 

Nyangal 	 Djebel 

Sanaa 
CAPO RAL 

Casanova 

Candid Lover 	Canarco 

Castanho, nascido em 1953, em São Paulo. Excelente parelheiro, ganhador do Derby em 

1956 em tempo recorde e outras provas clássicas; irmão materno de Adil. Produziu entre outro3 

os seguintes animais: 

J anderiza - Lurfaia - Maimbó - Messidor 

Burpham 	 Hyperion 

Trouble 
GABARI 

Fastnet 

Fastness 	 Hajiri 

Castanho, nascido em 1 957, em São Paulo. 	Parelheiro de ótima categoria, triunfou várias 

vêzes em clássicos e foi incorporado recentemente à criação, padreando com êxito. Seus primeiros 

produtos estrearão em 1967.   
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Clássico João Sampaio 
(6 de fevereiro) 

Instituido pala enriquecer o calendário desta 
temporada, o Clássico João Sampaio, logo em sua 
primeira disputa, foi acontecimento dos mais sig-
nificativos: ao Hipódromo de Cidade Jardim com-
pareceu a veneranda figura do homenageado, que 
foi, por lazões evidentes, muito festejado Pela 
diretoria do Jockev Club de São Paulo, amigos 
e admiradores. João Sampaio teve papel pre-
ponderante na história do Club, do qual foi pre-
sidente e é hoje conselheiro vitalício, tendo coo-
tribuido de forma poderosa para que se tomasse 
a decisão de erguer o novo hipódromo, abando-
nando-se assim o prado da Moóca. Por outro 
lado, a disputa prôpriarnente dita, também não 
desmereceu dos objetivos de sua instituição, já 
que, sob aspecto competitivo, não poderia ter sido 
mais sensacional. Fairn, animal de três anos, re-
petiu aquilo que Milheita fizera no Clássico 25 
(le Janeiro, superando também os mais velhos, 
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O 1)--sidente João Affiwniar de 'elmejela Prado faz com-
panhia à t1IeraI1(I8 e ilustre figura de João Sanipaio 
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realizando, pois êsses animais nascidos no ano 
hípico de 1962, as duas primeiras grandes [a-
çanhas de sua geração nesta temporada. 

O percurso 
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Rápida e boa a partida, tomando Zaluar a 
ponta, seguido de Itamaraty, King Arclier, Faim 
e El Asteróide, aparecendo nas últimas coloca-
ções Estibordo e Vaudevilie, êste por haver cra-
vado logo após a partida, atrasando-se conse-
qüentemente. Quando os competidores aborda-
ram a curva da direita, Zaluar havia ampliado 
sua vantagem e, na reta oposta, já tinha seis 
corpos a frente de King Archer, acionando Ita-
maraty próximo. A corrida teve poucas altera-
ções até o final da reta oposta, local onde ita-
maraty carregou sôbre King Archer, tendo ambos, 
porque o filho de Xaveco não cedeu terreno, se 
aproximado bastante de Zaluar ; mas logo depois 
King Archer retrocedeu, sendo substituído 1)01 

Faim, a que se seguia El Asteróide. No final 
da última curva, Zaluar ainda era o primeiro, 
mas já fortemente assediado P01 El Asteróide 
e Faim, que corriam em uma mesma linha. Na 
reta, Itamaraty juntou-se a Faim e El Asteróide, 
preparando-se todos para atacar Zaluar ; contudo, 
El Asteróide não pôde acompanhar o ritmo das 
arremetidas de Faim e 1tanaiaty e recuou, mas 
OS outros dois, com glande ação, logo dominaram 
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Faiin ev,(iencia o brilhante futuro que está reservado 
a seu pai, o nacional Zuido Criador, Haras Mondésir 

o vanguardeiro. Quando mais intensa era a luta 
entre ltamaratv e Faim, apareceu Gastão, p01' 

fora, em forte atropelada, tendo os três competi-
dores cruzado o disco muito juntos, obrigando a 
Comissão a consultar o "photochart", que reve-
lou vantagem mínima pala Faim sôbre Gastão, 
ficando itamaraty em terceiro, a cabeça apenas. 
Estibordo também passou por Zaluar, obtendo 
o quarto pôsto. 

Resumo 

Clássico João Sampaio 	Para produtos de 
3 e mais anos 2.200 metros (areia) Prê-
mios: Cr$ 4.000.000 ao primeiro colocado; Cr 
1.200.000 ao segundo; Cr$ 800.000 ao terceiro 
e Cr$ 400.000 ao quarto. Total, Cr$ 6.400.000. 
Aos criadores, 10" 

1° 	FAIM (rnasc., east .3 anos, de São Paulo, ])Oi' 

Zuido e Tália, da si'a, Zélia O. Peixoto de Caio-
1 rol Cai-] lo Talnrda, 55 quilos. 

2. 	GASTÃO mase,, east., 3 anos, de São Paulo, por 
Nordie e Rabia, do sr, Paulo José da Cosia). 
JoflO) Souza, 55 quilos. 

3,0 	ITAMARATY (masc., cast., 5 anos, de São Paulo. 
por Narneran Khan e Frolie, do Haras Polai'is) 
Luiz Rigoni, 61 quilos. 

4.° 	ESTIBORDO ( mase., alazão, 3 anos, do Rio Gran- 
de do Sul, por Torpedo e Esquadra. do Stud 
Marinha), Júlio Reis, 61 quilos. 

3» - ZALUAR (nuas('., east., 4 anos, de São Paulo, 
por Ehoo e Sunualra, do si'. Theotonio Piza La-
ra), Dendico Garria, 60 quilos. 

6 . 0 	El, ASTERÓIDE (mas(-., ('as) .3 anos, do Rio 
Glande do Sul, por Elpenor e AI Oina, do si 
Luis Ranul fo L. R. Es)ínla) . Albânzio Bari 
61 quilos. 

7,0 	INTERLAGOS (maior., alazão, 3 anos, de São 
Paulo. por Manguari e Canlai'elle, do sr, Max 
Pei'lman ), Clóvis Dutra. 61 quilos. 

8 0 	RING ARCHER mas(-,, casi .3 anos, de São 
Paulo, por Xaveco e DIvina, do sr. Etalivio Pe- 
reira Manias), João Cai'linilo, 53 quilos, 

ZEST alasc,, alazão, 4 anos de São Paulo, por 
Kraus e Epo('a, do clesc'mhargador Thi'asybulo 
Pinheiro de Albuquerque), José Alves. 60 quilos. 

VAI'DEVILLE mase., c'ast,, de São Paulo, por 
Royal Foi'esl e Vaniglia, do Stuo Fel P'he ) , Ed-
son Amorm, 60 quilos. 

11, 0 	DAKAR mas(, ,, alazão, 5 anos, de São Paulo, 
por Blaekamooi' e Queengold, do Slud 'Fina), 
Carlos Lomhai'do, 61 quilos. 

12. 1 	QUELINE (maior., casi 5 anos, de São Paulo, 
por Jazarie e Praliné, do si'. Osmar Fernand( , ,, 
Lage), Aalonio Poi'tilho. 61 quilos. 

Não correram Jelante e Jam Session. Tem-
po, 139" (areia encharcada) ; recorde, 137 e 5 10, 
de Knock Out. Diferenças mínima e cabeça. 
Criador, Haras i\Iondésir (si'. A. J. Peixoto de 
Casti'o .1v.) . Treinador, Mário de Almeida. 
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Na fase decisiva cia prova, Itamarat' encobre Zaluar, clefe ndendo-se de Faim e Gastão, com El Asteroide por dentro. 
Já nas pedras, Faim iguala a linha de Itatnarat; Gastão por fora; Zaluar por dentro, e a seguir, El Asteroide 



O ganhador 

Faim S() estreou em fins de agôsto, porque, 
não Sendo um animal precoce, foi levado com 
muita paciência por seu treinador, que agora 
colhe a recompensa de sua habilidade. Ao es-
trear, o filho de Zuido perdeu pala hangarou 
1)01 meio corpo, em prova decidida pela sorte, 
tendo chegado adiante de Relicário, \Vinniki, 
Merlo, Feilini, Xarôco, Soimani, Escatel e L'Au-
tunno (1.300 metros pela variante). Em sua se-
gunda apresentação, Faim, coii'endo à noite, em-
bola estranhasse a luz dos refletores, empatou 
com Aramis, em 75" pala OS 1.200 metros, che-
gando adiante de Xarôco, Flash Gordon, Genial, 
Pagador, Escatel, Savoni e Passional. Depois, 
atuando em 1.400 metros, o futuroso potro vol-
tou a triunfar, desta vêz batendo \Vinnilci, King 
Seotch, Koneied, Santo Strato, Mícron, Kanovo 
e Maillon, no tempo de 86" e 1/10, deixando o 
segundo a três corpos bem medidos. Foi então 
levado à sua primeira tentativa de maior expies-
são, o Prêmio Bento de Paula Souza, que levantou 
em magnífico estilo, derrotando alguns dos úteis 
elementos de sua geração: Aniversariante, Gas-
tão, Mandril, Kandro, Quintus Férus e lndio Pi-
quei'obi, no tempo de 111" e 5/10 para os 1.800 
metros, na grama leve. Tendo, pois, passado por 
êste teste decisivo, Faim foi inscrito no Derby 
Paulista mas, atacado pela tosse, teve seu "for-
fait" declarado. Submetido a Um período de  

cura, reapareceu da forma mais brilhante pos-
sível no clássico do qual aqui se faz a resenha. 
Poderia, como se vê, com um pouco mais de sor-
te, ter chegado invicto ao "João Sampaio". 

Em resumo, a campanha de Faim é a se-
guinte : 5 apresentações, com 1 vitórias (uma de 
animação e uma clássica) e um segundo lugar. 
Prémios: Cr$ 10.100.000, sendo de Cr$ 9.500.000 
seus ganhos pelas vitórias e, pois, de Cr 600.000 
a recompensa pela colocação. 

Faim é um dos muitos produtos clássicos 
nascidos no Raras Mondésir, um dos líderes le-
gítimos entre os estabelecimentos de criação do 
País. É filho do craque nacional Zuido, cam-
pan la curta, por haver-se acidentado graveieente 
quando da disputa do G. P. Consagração, após 
ter levantado o G. P. Cruzeiro do Sul (Derby) 
como uma de suas quatro vitórias em sete apre-
sentações, obtendo ainda um segundo e um ter-
ceiro. Faim é um dos primeiros filhos dêsse 
irmão do tríplice-coroado Timão. Pelo lado ma-
terno, o esplêndido animal provém de Tália, égua 
importada da Europa no ventre de Tirana, uma 
filha de Colombo, então cheia de Niccoló Ded'Ai'-
ca, e que deu, em 1956, Zeta (fêmea, por Legend 
of France) ; em 1957, Anglo (macho, por 1 egend 
of France) ; em 1958, Badi (macho, por Vaga-
bond 11); em 1959, Cóta (fêmea, por Sayani) 
em 1960, Dentola (macho, por Fanatique) : em 
1962, Faim; em 1963, Goga (fêmea, por \Vilde-
rei') ; e em 1961. Holanda (fêmea, p01' Cadir) 

1 

Houve «photochart»: Itamaraty, por dentro, Faim vem 
ao seu lado, com Gastão por fora. Um final renhido. 

/ 
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G. P. José Guathemozin Nogueira 
(13 de fevereiro) 

A Tríplice-coiôa de Éguas, que nos seus pou-
cos anos de vida foi levantada 1)01 três admirá-
veis valores: Dulce, que foi parelheira excepcio-
nal e na reprodução continua brilhando, pois 
Dulcinéa, filha sua, venceu na França; Olhada 
e Jembélia, já também incorporadas à criação, 
não teve nesta sua última disputa uma outra 
vencedora. Embora tivesse Domage, evidenciar'-
cio grandes recursos, levantando duas de suas 
etapas, o G. P. Diana e o G. P. José Guathemo-
Zin Nogueira, de que aqui se fará a resenha, a 
primeira das provas, o G. P. Barão de Piracicaba, 
que não contou com sua presença, foi obtido por 
Blue Chip. De qualquer forma, o fato de forma 
alguma poderá diminuir o brilhantismo das atua-
ções de Domage, que é hoje a lidei -  incontestável 
de sua ala, e que teve no G. P. Jose Guathemozin 
Nogueira um ad 1)1 rável desempenho. 

O percurso 

A partida 5( pôde sei dada após haver soado 
a sirene, mas foi razoável, embora tivesse Zia 
Ziva partido com algum atraso. Milheira logo 
despontou mas, assediada por Furna, com ela 
lutou não a deixando passar. l)omage, Maça, 
Blue Chip e as demais corriam a seguir. Foi  

só no final da reta oposta que a prova sofreu 
alguma alteração, por haver Furna desgariado, 
passando 1)omage por ela, avançando bem junto 
da cêrca. Uma vêz na curva, Domage, que fôra 
eleita favorita, se aproximou de Milheira, do-
minando-a assim que as concorrentes pisaram 
a reta final. Domage, contudo, não pôde folgar, 
já que teve Maca imediatamente em seu encalço 
esta égua, a partir d( início da curva da Vila 
Hípica, já vinha se aproximando. Exigiria por 
seujóquei, Domage reagiu corajosamente e, de-
pois de bonita luta, manteve a primeira coloca-
ção, enquanto Blue Chip, provando que já havia 
recuperado quase tôda a sua forma, atropelava 
e obtinha o terceiro pôsto, ao tempo em que Mui -
ta, avançando dêbi Imente, chegava em quarto. 

Resumo 

G. P. José Guathenioziu Nogueira 	Ter- 
ceira prova da Tiíolice-coioa de Éguas - Para 
éguas nacionais de i anos 	2.400 metros (gra- 
ma) 	Prêmios: Cr$ 5.000.000 à primeira co- 
locada; Cr$ 1.800.000 à segunda; Cr$ 1.200.000 
à terceira ; e Cr600.000 à quarta. Total, Cr$ 
9.6()0.0()(). Aos n'ind ones, 1() 
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Na L)I'i me' ira pa e.oige'i ii pelo 
disco, M 11h e i I'a corre' adiante, 
contida, seguida ele Furna, Do- 
muge (junto ela cerca), Bltie 
(hip, Piéta, Murta, Maca e, 
distanciada, Zia Zva. O ritmo 

e' ainda muito lento. 

1 11 	DOMAGE (fem., cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Manguari e Simõa, do 1-Taras Maluri( , a) Alhên-
zo Barroso, 56 (10 11 05. 

2 11 	MAÇA 	fem., casi., 3 anos, de São Paulo, 1)01 
Rol) Roy e Clava, do Haras Morro Grande), Ed-
gar Gonçalves, 56 quilos. 

3,0 	BLUE CHIP (fem., cosi., 3 anos, de São Paulo, 
por Joc(2lyn e Jungle Bell, do Slud B.B.C.), Juan 
Marchant, 56 quilos. 

4 11 	MURTA (fem., alazã, 3 anos, de São Paulo, por 
Adil e La Tour Boile, dos Haras Jahu e Rio das 
Pedras), Urias Bueno, 56 quilo,,,.  

- PITA ( fen)., cast .3 anos, de São Paulo, 1)01' 
Ai Mabsoot e Fali' Honour, dl) 51'. Paulo José 
da Cosia), João Souza, 56 quilos. 

MILI-TEIRA (fel))., 1 ord., 3 anos, de São Paulo, 
01' Buipbarn e Mc'ny Bed, dos Haras Jahu e 

Ri)) das Pedias). Joaquim G Silva, 56 q  ullos. 

70 -- FURNA ( fem., casl .3 anos, de Sã)) Paulo, por 
Alherigo e Xoroca, do Si ud Branco (, Dourado) 
Sei mar Lobo, 56 q cli los. 

8.' - Z'A ZIVA fem., cast .3 anos, de Sã)) Paulo, por 
Royai Forcst e Cléiia, do Haras Pirajussara 
Aleksian Artin, 56 quilos. 

Tempo, 155" e 1 1/10 (grama encharcada) 
recorde, 117" e 3/10, de Narvik. Diferenças 
um corpo e dois corpos. Criador, Haras Vila 
Bi'andina (si - . Lafavette Alvaro de Souza Camar-
go). Treinador, Mário Tihéi'io. 

A ganhadora 

Domage, hoje urna das melhores se não a 
melhor égua das pistas nacionais, estreou em 
Campinas, modestamente, embora vencesse sem 
maiores dificuldades. Êste primei -,-o êxito, por 
coincidência, ocorreu quando da última reunião 
realizada no desaparecido 1 -1 ipódi'omo do Bonfim, 
em 23 de fevereiro do ano passado. Na (ipol-
tunidade, Domage foi montada por Elbio P. Cos-
ta, tendo então derrotado Panela, Dover, Dachi-
na, Quito, Passional, Regato, Dinar e Pagão, em 
58" e 4,10 para os 900 metros. Trazida à Ci-
dade Jardim, te'e urna primeira campanha va-
cilante mas nem p01' isso menos promissora. 
Depois de um terceiro para Jovial Princess e 
Numa, e um segundo pala Furna, venceu em 
1.000 metros, no tempo de 60" e 1 / 10, batendo 
Tália, Darling, Eve e outras. Tentou então a 
esfera das provas de animação, brilhando no 
Prêmio Princesa Izabel, que levantou às custas 
de Marisela, Furna, Infância e outras, no tempo 
de 82" e 8/10 (areia encharcada) para os 1.300 
metros. Sua primeira tentativa clássica foi feita 
no "Guilherme Ellis", em 1.500 metros, oportu-
nidade em que foi a terceira, batida por Frígia 
e Sumba, chegando adiante de Quei'ubia, 1\i iria 
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() disco 4-st próximo: Doiiiage 
e amua a tider, resistindo hem 
U Maça, que intensifica seu 
ataque, enquanto B!ue('hip 
mantem-se em terceiro, seI1 
ostentar grande ação .i%Iurta 

veia depois. 

e Babv Star. Falhou inesperadamente no Prê-
mio Cândido Egydio de Souza Aranha, na milha, 
derrotando apenas Thalysie, Lindagomes e I)ára 
(quarto lugar), suplantada que foi por Milheira, 
Vous Voilá e Maça. Foi então vendida por Cr 
8.000.000 pelo Haras Vila Biandina ao Haras 
Malurica e entregue a Mário Tibério. Reapare-
ceu muito bem preparada, quase dois meses de-
pois, para colher magnífico êxito no G. P. Diana, 
o Derby das Éguas, em 2.000 metros, quando, em 
rendosa atropelada, derrotou Piêta, Finestra, Fri-
gia (que então perdeu definitivamente a lideran-
ça) , Town Guarda, Maça, Infância, Fofóca, 
IKidra e Starita, no tempo de 127" e 7/10, na 
grama pesada. T)ai para frente colheria mais 
dois belos triunfos: nos dois quilômetros do G. 
P. Presidente Fábio Prado, em 12:1" e 6/10, na 
grama macia, sôbre Maça, Helena Vampa, Ra-
naia, Jundiá e Dama Natalina, e na milha e meia 
do G. P. José Guatheniozin Nogueira, aqui fo-
calizado. 

Em resumo, a campanha de Dornage, mar-
cada por urna crescente evolução, é a seguinte, 
incluindo-se seu êxito em Campinas: 11 apresen-
tações, com 6 vitórias (3 clássicos e urna prova 
de animação) , e 1 colocações, descolocanclo-se, 
pois, uma vêz apenas (quinto lugar) . Seus prê-
mios somam Cr. 31.275.000, sendo Cr 25.250.000 
de primeiros lugares e Cr$ 6.025.000 de coloca-
ções. 

Domage é um produto do Haras Vila Bran-
dia que, em poucos anos de vida, deu já às 
pistas ótimos animais, entre êles Atabaska e Bil-
ro. É filha de animais nascidos no País: Mau-
guari, que foi talvez o melhor descendente mas-
culino de Ring Salmon, e Simõa, por Hamdam 
e Sultan's \Vay, por Turkhan, sendo que Sultan's 
\Vay  é também a mãe de Remington, que 1)10 -  

duziu o excelente Zenabre. Simôa tem outros fi-
lhos: Brema, nascida em 1960, por Hood ; Cala-
bar, em 1961, por Hood ; Eienice, em 1963, por 
i\ioiumbi ; e Fulô, em 1964, por Garboleto. 

1)oniage, com AlbOnzio Barroso, vence a última eta- 
pa da Tríplice-corôa de Éguas Maça e Blue (hip depois. 
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HARAS SÃO QUIRINO 
POSSUE 118 REPRNUTORES IMPORMOS PENNY STALL E LMONIER 

PENNY STALL, 10.0  colocado, no "hanclicap livre" de 1964, 
com a elevada classificação de 9 stones and 2 pouncis. Foi (1° 
colocado no "Epsom Derby", vencido pelo extraordinário Santa 
Claus. Em tr(s apresentações, aos dois anos, ganhou o "Solario 
Stakes". Aos trôs anos, em oito apresentações, venceu os "2.000 
Guirieas Trial Stakes ", e foi segundo em outra oportunidade e 
o " Red Deer SiaRes ", foi segundo no " Cumberland Lodo - e, 
Stakes ". terceiro no "Ormonde Stakes" e quarto no "Derby Trial 
Stakes". Aos quatro anos, ganhou o "Jack Olding Stakes" e foi 
terceiro no "Commonwealth Stakes". Ao todo ganhou em prô- 
mios £ 8.864, tendo corrido sempre na primeira turma. Ganhou 
em 1.400 metros, 1.5()0 metros e duas vezes em 2.400 metros. 

O pai de PE N NY STA LL, Ommevad, gaiihoii provas clássi- 
cas na França, na InIateira e na Irlanda, inclusive o " Irish 
St.-Leger ". Morreu após trús esIa(:ões de montas, deixando ga-
nhadores de 45 corridas, no valor de £ 25.098. 

A mãe de PENNY STALL, Rockface, teve 13 produtos vivos, 
dos quais 10 totalizaram 32 vitórias. Sua avó materna teve 15 
produtos vivos, dos quais li ganharam 48 provas. 

o 
o 
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G. P. Consagração 
(20 de fevereiro) 

Com exceção de Mascate, que havia mancado 
gravemente durante a disputa do "I)erby Pau-
lista", e que se achava em São Vicente, em cura, 
todos OS melhores cavalos de três anos aparece-
ram inscritos no G. P. Consagração, a última 
etapa da Tríplice-corôa : Racônio, o "derby W'ifl-

ner" ; Nageur, vencedor do G. P. Cruzeiro cio Sul 
e Faim, recente laureado no Clássico João Sam-
paio. Malgrado terem Mascate e Faim corrido 
menos do que se esperava, a vitoria obtida p01 

hacônio foi de tal forma fácil, e arrematou êle 
correndo com tanta impetuosidade, que nenhuma 
restrição pode ser feita ao seu maiúsculo triunfo. 

O percurso 

Partida icirmal. Nuage despontou logo para 
cumprir sua tarefa de "faixa" de Nageur, mas 
fêz, ao contrário do que se poderia esperar, uni 
"train" apenas moderado, ocupando Gastão o se- 

KaÕnio reI)etiu no G. P. Consagi'aeão sua bri!hante 
vitória do 6 	P Dr'rby PauisIa - Sagrou-s (atn)eão - 
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gundo pôsto, após forçar desde a partida e passai' 
por Kacônio, com Nageur e Faim nos últimos 
lugares, notando-se que seus jóqueis se vigiavam 
mituamente. A curva da direita foi feita sem 
alterações, notando-se, todavia, que o jóquei de 
Gastão se empenhava em contê-lo, o que não foi 
mais possível já no início da reta oposta. As-
sim, Gastão forçou sôbre Nuage e, após renhida 
luta, passou para diante, avivando-se com isso 
o ritmo cia corrida. Kacônio permanecia em 
terceiro, com Nageur e Faim depois. No início 
da curva da Vila 1-Típica, quatro competidores 
se juntaram e agrupados tentaram passai' por 
Gastão, especialmente Nuage. Não o consegui-
ram de pronto. Nuage esmoreceu no final cia 
curva, quando Kacônio o atacou decisivamente 
logo depois, o filho de Peter's Choice carregava 
sôbre Gastão; pràticamente não houve luta: Ka-
cônio passou pelo adversário com avassaladora 
ação e daí para frente ampliou mais e mais a 
sua vantagem. Nos últimos 300 metros, José 
Alves colocou o chicote debaixo do braço, permi-
tindo que Kacônio galopasse livremente até al-
cançar o disco. Nageur e Faim ensaiaram atro-
peladas que não se concretizaram. Gastão não 
teve assim maiores dificuldades para assegurar 
a segunda colocação. Nageur ficou em terceiro, 
Faim em quarto e Nuage, totalmente esgotado, 
em ultimo. 
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astão, ponteia a III OS (III)' O 

disco seja ti'11iIpOst0 1)0111 pi'i- 
fieira '.'éz. Racônio e o t('I'- 
eo'lro, corl'en(Io adiante (14' Nua- 
go e Faini. Todos ainda nojo- 

liliflI ('OIiti(IOS. 

Resumo 

G. P. Consagração - Terceira prova ia Tti-
plice-coi'ôa - Para produtos nacionais (lo 3 anos 

3.000 metros (grama) Prêmios: Cr$  
6.000.000 ao primeiro colocado; Cr$ 1.800.000 ao 
segundo; Cr$ 1.200.000 ao terceiro; e Cr. 600.000 
ao qual -to. Total, Cr$ 9.600.000. Aos criado-
res, 10 1 (. 

KACõNI( ) 1 inase., ca.st.. 3 anos. de São Paulo, 

1)01' Petei's Choice e 1-leliconia, do Si ud ,Jaiaguá 
,José Alves, 56 quilos. 

CASTÃO ) rnasc., cast .3 anos, de São Paulo, 1)))' 
Noi'dic e Hahla, do si'. Paulo José da Costa), João 

Souza, 56 quilos. 

NAGEUR (masc., casi., 3 anos. de São Paulo, 101' 

FauNas e Fanfai'e, do Maias São Bernardo S. A.), 
A! hênzio Barroso, 56 quilos. 

FAIS[ ) masc'., ('ast.. 3 anos, de São Paulo, 1)01,  

Zuido e Ti'din, da sra. Zélia Peixoto de Castro), 
CaiL) o Taborda, 56 quilos. 

5. 	NIJAGE 1 iiasc., alazão, 3 anos, (te São Paulo, 1)1 
Fauhlas e l3apy Melody, dl) 1-Ia ras São Beiiotrdo 
-. A., 1-boato Machado, 56 quilos. 

Tempo, 191" (grama macia) ; recordo. D 15.`)" 

e F 10, de,  Gualicho. Diferenças: cinco corpos 
e Vários corpos. Criador, Haras São Luiz (si. 
Hei'nani de Azevedo Silva). Treinador, Joaquim 
Bueno Gonçalves. 

0 ganhador 

Kacônio já obteve i3  vitórias: ditas comuns, 
no início de sua campanha; urna prova de ani-
Inação e dois grandes prêmios. Os páreos co-
muns foram em 1.000 metros (60" e 8/10, na 
grama macia), batendo Cisne Negro, Cuore, Vi-
tudo e outros, e em 1.100 metros (86", na areia 
leve) , suplantando Kmg Sun, Gastão, Micron e 
outros. A prova de animação, que lhe deu con-
dições pala ir aos clássicos, foi o Prêmio Pri-
mavera, no qual êle evidenciou seu grande cora-
ção, urna vêz que lutou grande parte do pci'- 

A curva, (111 (jI4.jt 	e feita Sei)) alterações: Nuage t' 
Gastão vão à frente; Kaeônio, Faim e Nageul' depois 
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haõnio abriu tiiiøi' e niaor 	antageni na altura da 
apregoações. 6as4ão depois, bem adiante de Nageur.  

CUSO com o excelente KUIIU paRo, derrotando-o 
em 100" e 1/40 para a milha, na grama macia, 
batendo ainda Aniversariante, Quintus Férus e 
outros. Por fim, os grandes prêmios foram o 
"Derbv Paulista", exatamente a mais importante 
das provas do calendário paulistano dentre as 

U(' São destinadas aos produtos de três anos, 
no qual derrotou Mascate, Gastão, Cisne Negro, 
Aniversariante, Amasis, Santo Strato e King 
Lawrence, em 150" e 2,40 para a milha e meia 
em pista de grama anormal, e a prova aqui em 
foco. 

Kaconio não é um cavalo paia as distancias 
inferiores à milha e mesmo nesta distância não 
fica à vontade. Tal coisa ficou amplamente pro-
vada por seus desempenhos posteriores ao "Der-
hr Paulista": após vencer esta disputa, em 2.400 
metros, apareceu inscrito nos dois quilômetros cio 
G. P. Lineu de Paula Machado, e foi batido por 
Nageur, chegando adiante de Gastão e Zaluar; 
depois, nos 1.609 metros do G. P. Presidente elo 

Jockey Club foi apenas o terceiro colocado, atrás 
de Zaluar e Laurel, à frente sômente de Jelante 
e Aniversariante. Assim, à medida que distân-
cia caia, também caiu a eficiência de Kacônio. 
Passando então aos severos 3.000 metros do 
"Consagração", voltou a exibir todo o seu pode-
rio locomotor. 

A campanha de Kacônio e a seguinte: 12 
apresentações, com 5 vitórias, 2 segundos e 4 ter-
ceiros lugares, com uma descolocacão apenas. A 
soma de seus prêmios já é expressiva: Cr$ 
37.550.000, correspondendo Cr$ 31.500.000 às vi-
tórias e Cr$ 6.050.000 às colocações. 

Kacônio é um produto do haras São Luiz 
que, nos últimos anos, vem sempre se destacando 
nas estatísticas dos criadores, graças ao trabalho 
constante e clarividente de seu proprietário, si. 
Hernani Azevedo Silva. Trata-se de um filho 
do cavalo europeu Peter's Choice, que de início 
serviu no Haras Itapevi onde, malgrado as mo-
destas oportunidades que lhe foram dadas, pro-
duziu úteis animais, entre êles Aiariban e Afor-
tunado; depois, adquirido por um grupo de cria-
dores que se reuniram em sindicato para melhor 
explorá-lo, tem provado ser reprodutor de pri-
meira categoria. Kacônio é, inegàvelmente, o 
melhor de seus descendentes. Quanto à mãe do 
defensor cio Stucl Jaraguá, é ela Helicônia, que 
não correu, e que é filha de Bleneran, um irmão 
materno de Seventh Wonciei , e da vertiginosa 
Sansonela. No haras, a produção de Helicônia 
é a seguinte: Mucianita, fêmea, por Sun Valley 
Onda Brava, também fêmea, por Sun Valley ; Li-
cônia, fêmea, por Flat Foot e, naturalmente, Ha-
cônio. Ela começou a produzir a partir ele 195, 
notando-se que Licônia é da geração que começou 
a correr nesta temporada, e Macônia nasceu em 
1961. 

Nos últimos metros nada houve de novo: Kacõnio es- 
tá prestes a completar os 3.000 metros, fàeilmente - 



G. P. General Couto de Magalhães 
(6 de março) 

Embora o G. P. "General Ccuto de Maga-
lhães" seja hoje aberto aos produtos nacionaic, 
e não apenas aos paulistas, o título atribuido ao 
seu ganhador, tuo pomposo quão poético, de 'Rei 
da Raia Paulista", pode ser também dado a Ze-
nabre, o seu ganhador desta temporada, quando 
não seja para atender ao sentido pleno da ex-
pressão, ao menos como demonctracíio de saucto-
sismo. O certo é que o desempenho do esplêndido 
filho de Pharas e Remington foi magistral, har-
monizando-se com a precisa direção que lhe deu 
i)ençlico Garcia. Não obstante as chuvas abun-
dantes que cailam sôbre a Cidade, o que obrigou 
• transferência cia prova da grama para a areia, 
• Taça cio Ouro teve uma disputa incomumente 
valiosa. 

O percurso 

A partida foi dada, por impossibilidade téc-
nica, não da séta das duas milhas (3.218 metros, 
grama), como estava previsto, mas sim dos 3.400 
metros, na areia. E foi razoável, a despeito de 
ter sido usada bandeira e de terem se atracado 
Loid Ricardo e Gastão, êste ligeiramente, o que 
ocorreu após o pulo. O cavalo gaúcho é reco-
nhecidamente baldoso. Nuage foi o primeiro a 
despontar, mas, no início da reta de chegada, 
quando da primeira volta, foi dominado por Gas-
tIlo, que reagiu finalmente, e logo livrou dois 
corpos; em terceiro corria Zenabre, precedendo 
Itamaratv e Lord Ricardo, êste último já distan-
ciaclo cio reduzido lote. Nesta ordem os animais 

a 

- 

Zenahre e Deiiclico Jarcia vão deixai a raia vitorio- 
sos e (ObertOs de lama. Foi um triunfo consagrador. 

0.1) 
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l)Ft Nuage, (OrI(fl(IO Zenabie 
em terceiro, bem por dentro, 
(Oni Ltiuumaraty depois, iã na 
espeetati'a, e Lord Ricardo cmii 

último, distanciado. 

passaram pelo disco, contornaram a curva da di-
reita e alcançaram a reta oposta, ocasião em que 
tanto Zenabre auanto Itamaraty começaram a se 
ai roximar dos dois primeiros colocados. No mi- - 
io da curva da Vila Hípica, Nuage voltou a 

assediar Gastão, cujo jóquei encontrava dificul-
dades vara conter-lhe o ímpeto, ao mesmo tempo 
cm que Zenabie e Itamaiaty juntavam-se a êles. 
Ao fazer a última curva, Gastão desgarrou Ze-
nabie, proporcionando assim uma ampla passa-
gem a Itamaraty, que corria bem junto da cêrca 
interna. Na reta, Itamaiaty, chegou a estai na 
mesma linha de Gastão, mas, 100 minutos depois, 
esmoreceu, retrocedendo. Zenabre l)5SOU então 
para segundo e logo atacou Gastão ; depois de 
breve luta, dominou o adversário, tal a soberba 
ação que exibia, acabando por livrar dois corpos 
e meio bem medidos, ganhando com relativa fa-
cilidade. 

Resumo Técnico  

mas transferido (Te pista 	Prêmios: Cr$ . 
i.000.000 ao primeiro colocado; Cr$ 1.500.000 ao 
segundo; 1.000.000 ao terceiro; e Cr$ 500.000 ao 
quarto. Total, Cr$ 8.000.000. Aos criadores, 
10 

1.' 	ZENABRE ( niase., easl ., 4 anos, de Soa Paulo. par 

Pharas e Remi ngl ao, do si'. Theotonio Pisa de Laia), 

IDendico Garcia, 61 quilos. 

2,0 	GASTÃO )iciase,, casi., 3 anos, de São Paulo. po 

Noi'clic e Rabia, do sr. Paulo José da Costa) João 
Souza, 56 quilos. 

:4. 	TTAMARATY (masc,,5 anos, de São Paulo, por 
Rarnei'an Khan e Fi'olic, do Hai'as Polaris), Luis 
Rigoni, 62 quilos. 

•L° 	LORD RICARDO (rnasc,. alazão, 4 anos, do Rio 

Grande do Sul. do Slud A.). João E. Paulielo, 
qu ii ao. 

5." 	NIITAGE ( rnase., alazão, 3 anos, cio São Paulo, por 
Faublas e Happ\ Melody. cio 1-laias São Bernardo 
S. AD, Alhênzio Barroso. 56 quilos. 

GRANDE PRÊMIO GENERAL COUTO PE 
MAGALHÃES (Taça de Ouro) 	Para produtos 	Não correu El Asteróide. Tempo, 225" 

nacionais de 3 e mais anos 	3 400 metros, areia, 	3 5 (areia encharcada), distância pela primeira 
originalmente fixado em 3.218 metros, na grarria, 	vêz utilizada no Hipódromo de Cidade Jardim. 



Diferenças 'bis cornos e meio e vA Fios corpos. 
Criador, Hajas Bela Esperança (José Paulino 
Nogueira). Treinador, João de Castro Godoy. 

O Ganhador 

Adquirido "vearling" ao Iliaras Bela Esperan-
ça pelo si. Theotonio Piza de Lara, Zenabre 
já levantou Cr$ 80.820.000 em prêmios, assim 
divididos: Cr$ 68.600.000 de primeiros lugares 
e os Cr[ 12.220.000 restantes ([e colocações, teu-
do corrido em três hipódromos: Cidade Jardim, 
Gávea e San Isidro ; foi aliás, neste centro hípico 
estrangeiro que se descolocou urna única vêz, 
oportunidade em que participou do "Grau Premio 
Carlos Pellegrini", no qual malogrou sem uma 
lazão justificável. 

Tendo corrido 13 vêzes, Zenabre obteve 7 
primeiros lugares e 5 colocações. Sua primeira 
conquista de significação foi o G. P. "11 de Mar-
ço", em 2.400 metros, que serviu para que êle 
deixasse a esfera comum. Venceu ainda o G. P. 

Pouco ILls de duzentos me- 

fJ ; 	 t ros faltam para o disco e 

Fd 	nabre já livrou vantagem sõ- 
bre Oastão, após curta luta. 
Distanciado, sem fazer a es- 
perada. atropelada, veia 1 ta ma- 

raty. Nrtlage  figura depois. 

Antonio Prado, em 2.000 meti -os; o G. P. Brasil, 
em 3.000 meti-os; o G. P. Governador do Estado, 
em 2.000 metros; e, por fim, o G. P. General 
Couto de Magalhães, em 3.400 metros. Entre 
suas colocações, merece realce o terceiro lugar 
no G. P. São Paulo, para Maanim e Ttamaraty, 
mas sua grande pi oeza foi, evide'iernente, o 
triunfo obtido no internacional G. P. Brasil, no 
qual êle derrotou não apenas campeões do País 
mas também do Exterior, entre êles os argen-
tinos Random e Solfeo e o nacional Itamarat y . 

Zenabre é um dos admiráveis produtos do 
Haras Bela Esperança, filho do europeu Pharas 
(Pharis-Pharos-Phalaris) , cuja produção é rela-
tivamente pequena mas, sem dúvida alguma, se-
leta, e da égua nacional Remington, uma tias duas 
filhas de Sultan's Way que guindaram esta des-
cendente de Turkhan a um lugar de amplo des-
taque entre as avós, já que a outra, Simôa, é nada 
mais nada menos que a mãe de Domage. Antes 
de clar Zenabre, Remington havia produzido 
Yocar, 1)0V Eboo, em 1960; depois de ficar vazia 
em 62 e 63, produziu Zarli, macho, por Pharas, 
tendo, no ano passado, abortado de Ortile. 

A despeito do estado lamacento da pista, Zenabre ga-
lopa, cola desinvoltnia. Gastilo obtêm uiii bom segundo 

i* 



G. P. Luiz Nazareno de Assumpção 
(13 de março) 

Cinco éguas de três anos e quatro outros 
um ano mais velhas formaram o campo (lo G. P. 
Luiz Nazareno de Assumpção, denominado, exa-
tamente em função de suas condições técnicas, 
de Comparação. O êxito coube à Milheira, re-
presentante das mais novas, mas o desempenho 
dos elementos de quatro anos foi também ani-
mador, uma véz que dois deles, Helena Vampa 
e Jundiá, obtiveram a segunda e terceira coloca-
ções, respectivamente. 

O percurso 

Assim que foi dada a partida em oportuno 
momento, Empress apareceu na vanguarda, mas 
Milheira, logo forçando, Por ela passou sem 
resistência, fumando-se na posição Principal, tre- 

li 

r 

w,_ 
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zentos inetroi depois, permanecendo Empress eia 
segundo, mas contida, de sorte que a tordilha 
folgou mais e mais, passando a galopar à von-
tade. Prima Donna corria em terceiro, seguida 
de Helena Vampa e Jundiá, tendo a égua argen-
tina ocupado a segunda posição no final da reta 
oposta, recuando então Empiess em favor de 
Jundiá e de Helena \Tampa.  Até que a reta 
fôsse alcançada, a prova não sofreu alterações 
de monta; daí para a frente, Milheira aumentou 
mais ainda sua vantagem, para acabai vencendo 
com grande facilidade. Prima Tionna esmoreceu 
completamente nos 30() metros derradeiros, ter-
minando em último, enquanto Jundiá e Helena 
Vampa avançavam. Esta, encontrando uma pas-
sagem por dentro, livrou pequena vantagem sôbre 
Jundiá e assim obteve a segunda colocação. As 
demais competidoras nada de útil produziram. 

/ 

( 

Colocada no percurso que é de sua especialidade, Mi- 
lhera venceu em grande estilo, provando qualidade. 

>) 
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Na seta tios 209 motros, Milheii'a corre adiante, com 
seu jóquei olhando para trás; Helena Vainpa a seguir. 

4 

4 
5 

Resumo técnico 

GRANDE PRÊMIO LUIZ NAZARENO DE 
ASSTJMPÇÃO (Comparação) - Para éguas de 
3 e 4 anos - 1.609 metros (grama) 	Prêmios: 
Cr$ 5.000.000 à primeira colocada; Cr$ 1.500.000 
à segunda; Cr$ 1.000.000 à terceira; e Cr 
500.000 à quarta. Total, Cr$ 8.000.000. Aos 
criadores das nacionais, 10 

1° 	MILHEIRA ((em.. tord., 3 anos. de São Paulo. por 
Burpham e Mercy Deb, dos Haras Jahu e Rio das 
Pedias). Joaquim G. Silva. 56 quilos. 

2. 11 	HELENA VAMPA ((em., alazã. 4 anos, do Rio 
Glande do Sul, 1)01' Luigi Vampa e Hisbela, do sr. 
Fernando da Silva Carrilho) José Fagundes, 60 
quilos. 

3. 1  - JUNDIÁ (fem., rast.. 4 anos, de São Paulo. por 
Manguari e Gargalhada. do Stud M. M. M.), J. AI-
ves, 60 quilos. 

4,0 - EMPRESS (fem.. lord., 4 anos, de São Paulo, por 
B]ac'kamocr e Rive Gauche, dos Haras São José e 
Expedictus), Castão Massoli. 60 quilos. 

5,0 	BLUE CHIP (fem., cast., 3 anos, de São Paulo, 
por Jocelyn e Jungle Beil. do Stud B. B. C., Juai 
Marchant, 56 quilos. 

6.0 - MAÇA (fem.. cast., 3 anos, de São Paulo, por Lob 
Roy e Clava, do Haras Morro Grande), Edgar 
Gonçalves, 56 quilos. 

7 11  . PIETA (fem.. cast.. 3 anos, de São Paulo, por Al 
Mabsool e Fair Honour, do sr. Paulo José da Cos-
ta), ,JOa)) Souza. 56 quilos. 

Milheira abriu maior vantagem . Helena Vampa se defen-
de tio duplo ataque de Jundiá e tia tortlilha Etnpress. 

5° 	ZANA GRIS )fent, torci., 4 anos, de São Paulo, 
Por Pharas e La Parda, da Sociedade Agro-Pecuá-
ria Haras Brasil), Albénzio Barroso. 60 quilos. 

0. 	PRIMA DONNA (fem., alazã, 3 anos. da Argentina, 
por Tatán e Romaneera. do Stud Agrosa, Luis Ri-
goni. 56 quilos. 

Tempo, 98" (grama leve) ; recorde, 96" e 
2

/ 

1 10, de Salmon. Diferenças: três corpos e ca-
bça. Ci'iadot, Haras Jahu e Rio das Pedras 
(J. Adhemar e Nelson de Almeida Prado). Trei-
nadoi', Castorino Borges. 

A ganhadora 

Tendo corrido lO vêzes, Milheira, a ex-Mas-
cotita, obteve 5 primeiros lugares (dois clássicos, 
dois comuns e uma prova (Te animação) e 3 co-
lccações; entrou, pois, descolocada em duas oca-
siões apenas. Seus prêmios são os seguintes: 
Cr$ 14.500.000 pelas vitorias e Cr$ 2.250.000 pe-
las colocações; total, Cr 16.750.000. 

A vitória de Milheira em prova de animação 
foi obtida no Prêmio Cândido Egydio (Te Souza 
Aranha, corrido em setembro do ano passado, 
oportunidade em que ela derrotou Vois Voilá, 
Maça, Domage, Thalysie, Lindagomes e Dára, em 
100" e 9/10 para OS 1.600 meti -os. Quanto às 

1] 



1 Com grande folga sÔl)re a gauí-
cha Helena Vanipa, a bela for-
dilha Milheira se aproxima do 
disco, para completar uni per-
(Urso que, pràtieanieiit, iw-
correu na vanguarda (le ponta 

a ponta, sobrando 

suas vitórias clássicas, a primeira cicias foi no 
G. P. 25 de Janeiro, que levantou em formoso 
estilo, batendo Maça, por dois corpos, além da 
argentina Espineta e as nacionais Helena Vampa, 
Varna, Jumumba, Furna, Blue Chip, Piêta, Den-
derali e Zia Ziva, em 125" para os 2.000 metros, 
na grama macia. O segundo êxito na aludida 
esfera é exatamente o que aqui se focaliza. 

Sua mais expressiva colocação foi assinalada 
no Prêmio F. V. de Paula Machado, corrido após 
sua vitória no Prêmio Cândido Egydio de Souza 
Aranha. O aumento cio percurso não lhe foi 
favorável, tendo a tordilha, a despeito de havei 
corri do muito bem, perdi cio para Maça, por meio 
corpo, chegando à frente de Vai-na, Piêta, Dama 
Natalina, Fofóca, Kailsbad, Rimada, Fan Club, 
Douris, Taiga e Aegina Lad y  (1.800 metros) 
E pala confirmar que a crioula do 1-Taras .Jahu  

e Rio das Pedras tem seus melhores desempe-
nhos nas distâncias que não ultrapassem os 2.000 
metros, ela malogrou no G. P. José Guathemozin 
Nogueira, vencido por Domage, e disputando na 
milha e meia. Pode-se dizer que ela é, como 
seu próprio nome indica, antes de tudo, uma es-
plêndida milheira. 

A ganhadora do G. P. Luiz Nazareno de 
Assumpcão é uma filha do bem sucedido repro-
dutor Burpham (Hyperion) , que deu, entre ou-
tios, o magnífico Faiweli, suficiente para consa-
grá-lo. Pelo lado materno, Mil}ieira piovém da 
estrangeira Mei'ry Deb, i mpoitada da E ii ropa, 
cheia de Polly's Jet, dando assim Jet Polly, em 
1961 ; a seguir, nasceu exatamente Milheiia ; e, 
em 1963, Niro, também por Burpham ; no ano 
seguinte ficou vazia e, na temporada passada 
foi servida por Mogul. 

.%lillil ira, (010 	Ja(ltiiili (. - 	il\ a 	iii) (biso, 1 iflhisj)Oe 	N i- 
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Clássico IÁ4 de Março 
(14 (le mar() 

O Clássico 11 de Março teve, nesta tempo-
rada, muita coisa de incomum : foi, pela primeira 
vêz, corrido à noite; marcou o "doublé" de Ze-
nabre ; foi levantado em tempo recorde pelo es- 
plêndido produto Paulista; representou uni mag- 
nífico acontecimento social, levando ao Hipódro-
mo de Cidade Jardim um público entusiasta, 
fazendo comparecer à tribuna social elevado 
numero de autênticos tuifistas ; e, por fim, co-
memorou o 91 aniversário da fundação do Jockey 
Club de São Paulo. 

O percurso 

A partida foi demorada em virtude da re-
beldia de Vau deville, animal que se tornou bal-
doso e que, vítima désse mesmo defeito, acabou 
se atrasando. Olheiro surgiu adiante, seguido de 
Zenabre e Faim, melhorando mais adiante Fer-
mont e Mandil, que passaram a escoltar mais de 
perto o veloz vanguardeiro, recuando Zenabre 
pala quarto, próximo de Fermont. Na reta opos-
ta, Zenabre passou por Fermont, firmando-se em 

% perícia de Dendico Gareia 
e a classe de Zenabre foram 
os fatores da vitória no G. P. 
14 de Março. Com  niais éste 
triunfo, o filho de Pharas til-
trapassou a casa dos oitenta 

milhões em 1)i''IfliOS. 



1iuiieira passagem: Olheiro 
acionado com muita desenvol- 
tura, perseguido por Mandil e 
F'ermont 	em quarto, San 
Prince; só depois figura Ze- 
iiahre. O «14 de Março» sob 

refletores foi inédito. 

terceiro e, na curva cia Vila 1-Típica, ultrapassou 
i\Iandil, passando então a perseguir Olheiro, en-
quanto Fermont esmorecia consi deiàvelmcnte, 
acionando Leigo, Cisne Negro, e Zest nos postos 
intermediários. Em ritmo crescentemente acele-
iado, em virtude da perseguiçao de Zenahre, 
Olheiro entrou na reta já com o grande favorito 
muito próximo dele. Travou-se luta, tendo Olhei-
ro surpreendido com uma férrea resistência, mas 
prevaleceu a maior categoria (lo filho de Pharas, 
que acabou vencendo por meio corpo, em tempo 
recorde. Em terceiro, distanciado, terminou Es-
tibordo, que foi corrido para fazer uma partida 

aproveitando a luta dos mais velozes, com Cisne 
Negro e Biazon depois. Faim cruzou o disco a 
passo, pois havia mancado. 

Resumo técnico 

CLÁSSICO 14 DE MARÇO Para produtos 
de 3 e mais anos 2.100 metros (areia) - 
Prêmios: Cv$ 4.000.000 ao primeiro colocado; Cr$  
1.200.000 ao segundo; Cr$ 800.000 ao terceiro; e 
Cr$ -100.000 ao quarto. Total, Cr$ 6.400.000. 
Aos criadores dos nacionais, 10 

Encontrando em Olheiro tão 
inesperado quanto valente ad- 
versário, Zenabre sôbre ê!e car- 
rega já nas proximidades tio 
disco. A luta, que não era 
aguardada, valorizou o êxito 

do grande fa o rito. 
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No final, pr('aieceu a Ilialor categoria (li' ZeIiahr4', 
que teve tempo para livrar um corpo sôbre Olheiro. 

	

1 1 	ZENABRE (masI'., cast., 4 anos, de São Paulo, 
por Phara.s e Remington, do sr. Theotonio Piza 
Laia) Dendico Garcia,60 quilos. 

	

2." 	OLHEIRO )masc., cast., 3 anos, de São Paulo. por 
Royal Chief e Ceylon Rose. do Haras Eduardo 
Guilherme), Selrnar Lobo, 56 quilos. 

- ESTIBORDO (masc., alazão, 5 anos, do Rio Gran-
de do Sul, por Torpedo e Esquadra, do Stud Ma-
rinha), José Fagundes, 61 quilos. 

	

.1.0 	CISNE NEGRO )masc., tord., 3 anos, de São Paulo, 
PCI' Pi'osper e Philadelphia III. do Slud Embai-
xadoi'), João Cai-lindo, 56 quilos. 

5." -- BIAZON (masc.. cast., 5 anos, de São Paulo. por 
Astrólogo e Glória, do Stud Maria Valéria), Ei-
delis Sobreiro. 61 quilos. 

	

6° 	UP AND DOING )masc., cast., 4 anos, de São 
Paulo, por Sandjai' e Harmonia, do Haras Faxi-
na), Luiz Rigoni. 60 quilos. 

7." - WINNIKI )masc., cast .,3 anos, do Paraná, por 
Winter King e Nixet. do Stud Filhote), Júlio San-
tos, 56 quilos. 

-- .MANDIL )masc., (-ast., 3 anos, de São Paulo, por 
Adil e Fava, dos Haras Jahu e Rio das Pedras). 
Joaquim G. Silva. 56 quilos. 

9,0 -- FERIVIONT )mas('.. cast., 3 anos, de São Paulo, 
por Wood Note e Cote d'Espagne, do Stud As-
sumpção), José Alves. 56 quilos. 

10.0 -- ZEST )masc'., alazão, 4 anos. de São Paulo, por 
Kraus e Ëpoca, do desembargador Thi'asybulo Pi-
nheiro de Albuquerque). Edgar Gonçalves, 60 
quilos. 

	

11 . 0 	LEIGO (masc., cast,. 6 anos, de São Paulo, por 
Mon Chéri e Santa BeIla, do sr. Paulo Piza Laia). 
Clóvis Do) ia, 61 quilos. 

12. 0  -- SAN PRINCE )masc.. alazão. 4 anos. (Io Rio de 
Janeiro, do Haras Vale da Boa Esperança) José 
O. Silva Filho. 60 quilos. 

	

13." 	FAIM )masc., cast .3 anos, de São Paulo, pOi -  

Zuido e Tália. da sra, Zélia Gonzaga Peixoto de 
Castro), Carlito Taborda. 56 quilos. 

	

14. 1 	VAUDEVILLE )masc, cast,, 4 anos, de São Paulo, 
por Royal Forest e Vaniglia. do Stud Fetiche), 
João M. Amorim, 60 quilos. 

Observações: Vaudevilie não largou; Faim 
mancou. Tempo, 149" e 9/10; (areia macia), 
novo recorde; recorde anterior, 150" e 7/10, de 
lnterlagos. Diferenças: meio corpo e oito corpos 

Criador, Haras Bela Esperança (José Paulino 
Nogueira) 	Treinador, João de Castro Godoy. 

O ganhador 

Os dados alusivos à campanha de Zenabre 
São OS mais expressivos possível: em 14 apre-
sentações, obteve 8 vitórias, 6 delas clássicas, 
além de 5 colocações, descolocando-se, pois, em 
urna oportunidade apenas, assim mesmo fora do 
País, ocasião em que malogrou no G. P. Carlos 
Peliegrini (San isidro) , sem que tivesse corrido 
cIo acôrdo com suas reais possibilidades. Seus 
prêmios já se elevam a Cr$ 81.820.000, dos quais 
Cr$ 72.600.000 correspondem às vitórias e os Cr$ 
12.220.000 restantes, às colocações.  

As vitórias clássicas de Ze1iabre foram as 
seguintes: G. P. 14 de Março (2.400 metros), 
em duas temporadas consecutivas; G. P. Antonio 
Prado (2.000 metros), G. P. Governador do Es-
tado (2.000 metros) , G. P. General Couto de 
Magalhães, a Taça de Ouro (3.100 metros) e 
G. P. São Paulo (3.000 metros). Apenas esta 
última, que foi, por sinal, o mais retumbante dos 
seus êxitos, dado o caráter internacional da 
disputa, foi cumprida no Hipódromo da Gávea 
as demais, em Cidade Jardim. Além disso, me-
rece destaque urna de suas colocações: a do G. P. 
São Paulo, 110 qual foi terceiro colocado para 
Maanim e itamaratv. 

Zenabre, adquirido "yeai'ling" pelo sr. Theo-
tomo Piza de Lapa, assim COIT1O Zaluar, ao Maias 
Bela Esperança, descende de Pharas, um dos me-
lhores reprodutores estrangeiros dos últimos lus-
tros, e da égua nacional Remington que é, como 
Simôa, a mãe de Dornage, filha de Sultan's \Vay. 
10 haras, Rerningtcn deu, além de Zenabre, Yo-
car, por Eboo, nascido em 1960. Tendo ficado 
vazia em 63 e 63, (leu, no ano seguinte, o cavalo 
Zarli, irmão próprio de Zenabre, pala, na tem-
porada de 65, abortar do craque nacional Ortile. 

9 
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Clássico Presidente Luis Alves de Almeida 
(19 de n'iar(, ()) 

O primeiro dos clássicos destinados aos pro-
dutos de dois anos, o "Presidente Luís Alves de 
Almeida", em 1.200 metros, foi disputado por  
onze potrancas, apenas urna delas, Silver, ainda 
perdedora, estando presente ambas as ganhado-
ias do Prêmio Eleutério Piado: Noa e Good 
Night que, como se recorda, foi desdobrado. A 
realização desta prova teve um marcante êxito, 
registrando-se um fato inédito: a vitória de uma 
potianca carioca, a futurosa Clorofana. 

Percurso 

Demorada a partida em virtude da rebeldia 
de Silvei que, afinal, se atrasou, tendo as demais 
partido em perfeitas condições. Pensierosa, Good 
Night e Noa foram as primeiras a despontai, 
travando imediata luta pela colocação principal, 
correndo as demais agrupadas, com Clorofana em 
quinto e, logo depois, em quarto. Até OS últimos 
-iOO metros, Good Night, Noa e Pensieiosa dispu-
taram arduamente o primeiro lugar, quando en-
tão Cloro [ana, avançando desgarrada, a elas se 
juntou. Tão boa era sua ação, que ainda livrou 
dois corpos, ganhando em belo estilo. Quando 

Clorofana, com Luiz Rigoni, 
vai deixar a raia ostentando a 
(0II(liÇãO (le invicta. Seu êxito 
no Clássico superou de muito 
a vitória comum o que atesta 
inequivocamente os Seus pro- 

gressos. 

44 



Iltrapassatia a variante, (lo-  
rofaiia, limito aberta, não fi- 
gura na foto. Por dentro vem 
l'ensierosa, tendo (ood Night 
ao seu lado, com Noa (a pri- 
mira ) , Ja rm i ng e Noceil a 

abrindo eia leque. 

) segundo lugar parecia Id pertencer a Noa, eis 	2" 	TAPTARA (tem., casi.. 2 anos, do Paraná. !)0i  IL'd 
Oclober e Naga do sr. Antonio Zen 	1',ioi€'lino 

que surgiu Tapiai'a, em cuita partida, chegando 	 Sampaio. 55 quilos. 
A tempo de formar a dupla. Good IN ight afrou- 
xou inteiramente, tendo Pensierosa terminado 110 	:l 	NA (tem,, cast., 2 anos. de São Paulo. por Adil 
quarto lugar. 	 (, Enibroesa. dos Haras Jahu e Rio das Pedias). 

Joaquim G. Silva, 55 quilos. 

11 PENSIEROSA (tem., alazã, 2 anos, de São Paulo,Resumo Lec fl 1 CO 
 

por Novo Mundo e Leira, do si'. Theo(onio Piza 
de Lara), Sabino lodice, 55 quilos. 

CLÁSSICO PRESIDENTE IJíS ALVES 
DE ALMEIDA 	Para potrancas nacionais de 	5" 	UGARIA (fem., cast., 2 anos, de São Paulo, por 

2 anos 	1.200 metros (grama) 	Prêmios: 	 Xasco e Ugerê, do sr. Roberto Alves de Almeida). 

Cr$ 4.000.000 à primeira colocada; Cr$ 1.200.000 	
Albênzio Barroso, 55 quilos. 

à segunda; Cr 800.000 à terceira; e Cr$ 100.000 	6 	(;OOD NIGHT (fem., casl., 2 anos. de São Paulo, 

	

quarta. Total, Cr$ 6.100.000. Aos criadores, 	 por Quehee e luada, do S(ud Belmar), José O. 

10v' . 	 Silva F', 55 quilos. 

1" - CLOROFANA (tem., casl., 2 anos, do Rio de ja- 	7 	LAURA (Lei)),, cas(., 2 anos, de Silo Paul), por 

	

neiro, por Cadir e Xira, do Haras Polarís ) , Luiz 	 Tak( e Gandaia, do Haras Ipiranga 1. Antonio Bu- 
Rigoni, 55 quilos. 	 uno, 55 quilos. 

'L'aiimbémn 	aqui 	('lorofaima 	des- 
garrada, 	não 	aparece. 	Pc n si e- 
rosa 	1 em 	peq ti eu a 	vali tageni 
-ôbre 	Nua, 	correndo 	tlepos 
Good Night 	a seguir, Tapiara 
(por 	dentro) 	e 	Jarniing, 	Era 	' 

já 	a 	fase 	decisiva. 

• 	 -. 	 ,-, 

• 	 .,•"-, 	 . , ,o,.. 	s•''"" 



Nos 209 metros, Ugêria encobre parcialmente Clorofa- 
lia, abertas. Noa lidera as que aparecem por dentro, 

5 - JARMING tem., alazã, 2 anos, de São Paulo, p01 

Zefir e Charming, do sr. Mário Tavares Leite). 
Ficlelis Sobreiro, 55 quilos. 

5" -- XARQUEADA (tem., cast., 2 anos, de São Paulo. 
por Xaseo e Xai'anga. do sr. Roberto Alves de Al-
meida), Gastão Massoli. 55 quilos. 

1))' -- NOCELLA )fem., alazã. 2 anos, de São Paulo, por 
Iror e Merit, do Slud Guará), Edson Amorico. 
55 quilos. 

11 - - SILVER (tem.. cast.. 2 anos, cio Paraná, por Cyr-
nos e Orsina, cio Haras Tibagi ) ..Toão Souza, 55 
quilos. 

Tempo, 72" (grama leve) ; recorde, 70", de 
El Faro e Desdenhada - Diferenças: dois cor-
pos e um corpo Criador, Haras Vargem Ale-
gre (si'. Euclydes Aranha Netto) - Treinador, 
1\Iáric Tibério. 

A ganhadora 

Clorofana havia esticado a 26 de fevereiro, 

oportunidade em que derrotou Galizia, Silvei', 
Evermiss e outras, em 63" e 3/10 para o quilô-
metro, na grama úmida. Já então, embora tivesse 
triunfado por pequena diferença, deixou antever 
suas qualidades. Mais aguerrida, apareceu no 
campo do Clássico Presidente Luís Alves de Al-
meida, para voltai' a ganhar, em urna exibição 
de gala. Assim, Clorofana venceu as duas provas 
de que participou, levantando prêmios no valor 
de Cr$ 6.000.000. 

A futurosa potranca é um produto do Haras 
Vargem Alegre, situado no Rio de Janeiro. É fi-
lha cio europeu Cadii', pai de muitos campeões 
da Gávea, e agora destacado avô também, bas-
tando citar que Céres, a mãe de Texano, dele 
descende. Pelo lado materno, Clorofana pi'overn 
de Xira, por Sayani e Nave, esta, p01' King Sal-
mon, e mãe, entre outros, do esplêndido Cajado. 
No liaras, Xira havia dado, em 1962, como seu 
primeiro produto, o útil Seu Levy (ex-Clin) 

Próxima (la cêrca externa, Cio- 
rofana, com Luiz Rigoni, ven- 
ce de forma categórica, en- 
quanto Tapiara, que fêz curta 
atropelada, suplanta a favorita 
Noa, obtendo assim um anima- 

(101' segundo lugar. 



HARAS GUANABARA 
Propriedade dos srs. Roberto e Nelson Seabra 
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SEDE 	UuJ'STDFNCTAL 

Eseorial Orsenigo-Escoa). O melhor cavalo de sua 

geração na América do Sul. Ganhador do G. P. Carlos 
Peliegrini, G. P. Internacional 25 de Mayo, ambos na 
Argentina, e da Tríplice-Coroa Brasileira. Reprodutor na 

França. 

Emerson Coaraze-Empeflosa 1. Invicto. Ganhador do 
G. P. Derby Sul-Americano, Derhy Brasileiro e Derhy 
Paulista, O melhor cavalo de sua gerarão na América do 
Sul. Reprodutor na França. 

Bucarrst (Birikil-Bumble Bee), O. P. Outono, G. P. 
Henrique Possolo, O. P. 11 de Julho, O. P. Major Suckow 
e O. P. Cordeiro da Graça. 

Canaletto ( Bamhino-Cantala). O. P. Derby Club e 
O. P. Prefeitura Municipal. Reprodutor em São Paulo. 

Canavial (Radar-Cantata). Derhv Brasileiro, E. P. Pa-
raná e G. P. Raphael de Barros. 

Caucaso (Orsenigo e Cantata). G. P. Ipiranga. Re-
produtor no Rio Grande do Sul. 

Dulce ( Royal Forest-Duty) . Derby Sul-Americano, 
O. P. Jocker Cluh. G. P. Consagração, G. P. Criação 
Nacional, O. P. João Cenho Ferraz, O. P. Silvio Alvares 
Penteado duas vézes), O. P. Barão de Piracicaba, G. P. 
Dana, G. P. José Gualhemozin Nogueira, O. P. Dezesseis 
de Julho e O. P. Marciano de Aguiar Moreira. Tríplice-
coroada entre as éguas. 

Einocjon (Orsenigo-Empedosa). O. P. Diana (Rio) e 
O. P. Diana (São Paulo), 

Encore (Advocate-Endwell). G. P. Outono, G. P. 16 
de Julho e G. P. Imprensa. 

Endynnon ( Royal Foresl -Engíand ) . O. P. Osa'aldo 
Aranha e G. P. Presidente Vargas. 

Estuardo ( Roval Foresi-Escoa) . O. P. Alfredo Santos. 
Reprodutor no Chile. 
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PAVILHÃO DOS REPRODUTORES 

F'airplay ( 1-lunI er's Moon-Fairy Song) . G. P. Guana-
bara, O. E. Gervásio Seabra, G. P. Derbv Club, G. P. 
Comparação e G. P. Pii'atininga. Reprodutor em Suo 
Paulo. 

Falerno (Roval Forest e Fairyland). G. P. Paraná e 
O. P. Prefeitura Municipal. 

Honolulú Felicitation-Honra ). Dei'by Brasileiro. 

Huxley (Felicitation-Hurona). G. P. Consagração, G. 
P..Jocke Cluh do Rio de Janeiro. Reprodutor no Chile. 

Lohengrin ( Orsenigo-Loretta) . G. P. Gervasio Seabra, 
G. P. Prefeitura Municipal, G. P. 16 de Julho, G. P. Fie-
derico Lundgren e G. P. Piratininga. 

Loretta ( Huntei"s Moon-Louisiania( . G. P. Marciano 
de Aguiar Moreira, G. P. Comparação, G. P. Guanabara 
e G. P. Prefeitura Municipal. 

Martini ( Felicitation-Mab). Derhv Brasileiro, G. P. 
Distrito Federal, O. P. Derby Club, G. P. Gal. Couto de 
Magalhães. 

'%lv Love ( Feliritation-My Beauty), O. P. Lineu de 
Paula Machado. Reprodutor na Argentina, 

Panchito ( Hunter's Moon-Park Avenue) . G. P. Fre-
derico Lunclgren, G. P. Gervásio Seabra, O. P. Prefeitura 
Municipal, G. P. Presidente do Jockey Club, O. P. Gover-
nador do Estado. 

Radar Felicitation-Ra(liani Princess) . G. P. Guana-
bara, G. P. 15 cIo Novembro e G. P. Derby Club. Repro-
dul or 11(1 Chile. 

W~ veI (Bahram-Radiant Princess 1, O. P. Salgado Filho. 

Rumor ( Hunler's Moon-Rusticana( . O. P. Manfredo   
Costa Jr. e G. P. Lineu de Paula Machado. Reprodutor 
no Paraná. 

Sing ing ( Rogal Foresi -Sibyl 1. G. P. São Paulo, G. P. 
Consagração e O. E. Manfredo Costa. Reprodutor no Chile. 

Cavalos criados pelo 1-laias Guanabara são reprodutores na Argentina, Brasil, Chile, França e Perú, 
bem como são ganhadores na Argentina, Estados Unidos E' Fiança. 



Clássico Presidente Herculano de Freitas 
(20 de março) 

Nove potros de dois atios, que haviam bri-
lhantemente despontado após os primeiros emba-
tes destinados à nova geração, todos ganhadores, 
apareceram anotados no Clássico Presidente Her-
culano de Freitas, em 1 .200 metros, que se 
constituiu assim na primeira prova de importân-
cia para os animais da ala masculina, nascidos 
no ano hípico de 1963. Entre os competidores 
figurava Texano, laureado no Prêmio Rafael de 
Barros Filho e que assim, em brilhante desem-
penho, voltou a triunfar. 

Percurso 

Partida excelente. Logo mio pulo, Naltol pio-
curou livrar vantagem, mas Jisplatino e Good 
\Vill prontamente ofereceram luta ao favorito. 
Até os ãOO metros, os três elementos citados 
d isputaiam a primeira colocação mas, daí pala 
frente, Texano investiu poderosamente e logo 
substituiu Good \Vill, que então corria em se-
gundo, passando a assediar Naftol. Daí para 
frente, enquanto Good Will esmorecia e Jispla- 

:;$êi: 

(ar osLombardo traz de volt --i 
o fui ujoso potro Texano ( Pe-
ter's ('hoic e ('éres) após a 
vitóra brilhantemente conquis-
tada no ( 15ssieo Herculano de 
Freitas. O ganhador manteve- 

(F' ktfl. 
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Naftol corre adiante nos 24)4) metros finais, enquanto 
Texano atropela aberto. Jisplatino e Dilema figuram 

tno piocwava sustentar sua posição, Naftol e 
Texano brigaram escassamente separados. Nos 
deri'adeii'os 200 metros, Texano livrou alguma 
vantagem, para acabar ganhando de forma sen-
sacional. jisolatino ±1COO com () terceiro lugar. 
Dos demais, Realejo e Dilema figuraram, o pri-
meiro, ao obter o quarto lugar, e o outro, até 
que fõsse ultrapassada a variante. 

Resumo técnico 
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CLÁSSICO PRESIDENTE HERCULANo 
DE FREITAS Para potros nacionais de 2 
a005 - 1.200 metros (giarna) Prêmios: Ci' 
.4.000.000 ao primeiro colocado; Cv$ 1.200.000 ao 
segundo; Cr$ 800.000 ao terceiro; e Cr$ 400.000 
ao quarto. Total, Cr$ 6.100.000. Aos criadores, 
10. 

TEXANO (mase., casL. 2 anos, de São Paulo, pai' 
Peler's Choice e Céres, do Stud São Lázaro). Carlos 
Lombardo .55 quilos. 

2 	NAFTOL (mase., casi.. 2 anos, de São Paulo, por 
l3ui'pham e Fava, dos Horas Tabu e Rio das Pe-
(Iras), Joaquim G. Silva, 55 quilos. 

3 - - JISPLATINO (rnasc., cast., 2 anos, de São Paulo, 
pai' Detonador e Cisplatina, do sr. Mário Tavares 
Leite), Antonio Bolino, 55 quilos. 

TEXANO 
"ii,. 
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1" 	REALEJO (mase., ca.st., 2 anos, de São Paulo, por 
Jocelyn e AI lati, do sr. Habib Bazuni ) João M. 
Amorim .55 quilos. 

- DILEMA (masc., casi.. 2 anos, de São Paulo, por 
Major's Dilen'irna e opera, do SI uct Maioral),Josã 
O. Silva F", 55 quilos. 

GOTARDO ( mase., ('as),. 2 anos. rIo São Paulo, por 
Melody Faii' e Vaga, do Haras Santa Therezinha, 
Clóvis Dutra. 55 quilos. 

GOOD WILL (rnasc., cas!., 2 anos, do São Paulo, 
por Dragon Biane e Queen Bee. do sr. Max Perl-
man ) , Luiz Rigoni .55 quilos. 

- DELMO (masc., alazão, 2 anos, de São Paulo, p0' 

Major's Dilemma e Fleur d'Espagne. do Haras Ter-
ra Branca), Gastão Massoli, 55 quilos. 

-- TËJO (masc., cast., 2 anos, de São Paulo, p01' Mogul 
e Veneza, do Haras Preto e Ouro), Selmar Lobo, 
55 quilos. 

Tempo, 71" (grama leve) ; recorde, 70", de El 
Favo e Desdenhada - Diferenças: um corpo e 
três corpos - Criador, Haras Patente (si-s. lei-
lio Foreili e David Hernandez) Treinador, 
Waldemar de Paula Mendes. 

O ganhador 

Texano não foi a leilão, mas sim vendido 
diretamente por seus criadores ao Stud São Lá-
zaro. Mostrando-se precoce, estreou nos primei-
ros passos da geração, no Prêmio Rafael de Bar-
vos Filho, que levantou em movimentado percurso, 
derrotando Naftol, Jisplatino (que voltaram a 
sei os seus mais perigosos adversários), Gai'-
clingo, Arrulho e Níscaro, em 60" e 3/10, para 
o quilômetro, na grama pesada. Assim, ao levan- 

Depois das apregoações, .Naftol tra/. Jispiatino domina-
do. mas Texano, que não aparece, ataca desgarrado.  

tar o Clássico Presidente Herculano de Freitas, 
mantendo-se invicto, passa a ser o primeiro lidei ,  
de sua ala, somando os seus prêmios a quantia 
de Cr$ 7.000.000. 

Texano, produto do progressista 1-laias Pa-
tente, é filho de Petei"s Choice, cujos serviços 
vão-se valorizando de temporada pala temporada, 
graças ao crescente valor de sua produção, figu-
rando entre seus filhos o esplêndido Kaconio. 
Pelo lado materno, Texano provém de Céies, 
uma filha de Cadir, por feliz coincidência, tam-
bém o pai de Clorofana. A produção de Céres 
é a seguinte: Salô, macho, nascido em 1962, p01 

Inshalla ; Texano, em 1963; e Tiidan, macho, 1)0V 

Peter's Choice, em 1964; tendo ficado vazia de 
Luci cl ou na tempoiacla passada. 

Naftol, de jtie só se vè a pala, está encoberto por 
Texano, que o domina em um renhidissiino arrematv.  
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Oito belas provas 

de animação no 

inicio da temporada 

Nos meses que corres- 

pondem ao primeiro trimestre 

do ano, oito provas de ani-

mação foram cumpridas no 

Hipodromo de Cidade Jar-

dim, significando valiosos de-

graus da escada da evolu-

ção dos animais. Correram-

se os Prêmios Silvio Paes de 

Barros, Manoel da Nóbrega, 

Anchieta, Raphoel de Barros 

Filho, Eeutério Prado, Cân-

dido Motta, Euzébio de Quei-

roz Mattoso e Remonta e 

Veterinária do Exército. 



Prêmio Silvio Paes de Barros 

(1 de janeiro) 

A primeira prova de animação da tempo-
rada, o Prêmio Silvio Paes de Barros, disputado 
por sete éguas de três gerações diferentes, 
e contou ainda com a presença de um produto 
estrangeiro, Espineta, que, por sinal, foi a ga-
nhadora, a despeito de ter sido relegada a um 
Segu udo plano pelos turfistas. 

Parti da boa, ponteando Empress, seguida de 
Espineta e L barine, enquanto a favorita Helena 
Vampa aparecia afastada das primeiras, pala 
só começar a progredir no final da reta oposta, 
ocasiao em que surgiu em terceiro, atrás de Em-
press e Espineta, ficando Maca em quarto, adian-
te de Lybarine, que recuara, e de Giba e Kanaia, 
que completavam o lote. Na séta dos 700 metros, 
tendo intensificado seu ataque sôbre Empress, 
Espineta a dominou. Na entrada da reta, tam-
bém Helena Vampa bateu Empress, progredindo 
Maça que, em breve, igualou a linha da favorita 
ambas passaram então a perseguir Espineta que, 
todavia, defendendo-se com coragem, garantiu a 
vitória, logrando Helena Vampa conter Maça, 
para obter o segundo lugar, por pequena dife-
rença. 

Resumo técnico 

PRÊMIO SíLVIO PAES DE BARROS - 
para éguas nacionais de 3 e mais anos - 2.000 
metros (areia, transferido da grama em virtude 
de fortes chuvas) - Prêmios: Cr$ 2.500.000 à 
primeira colocada; Cr 750.000 à segunda; Cr$ 
500.000 à terceira; e Cr$ 250.000 à quarta. To-
tal, Cr$ 4.000.000. Aos criadores das nacionais, 

1 	ESPINETA (tem.. cast .5 anos, da Argentina, por 
Seduclor e Epinett, do Haras Paraiso) , José 0. 
Silva F", 58 quilos. 

2' -- HELENA VAMPA (tem., alazã, 1 anos. do Rio 
Grande do Sul, por Luigi Vampa e Hisbela, do se. 
Fernando da Silva Carrilho), José Fagundes. 62 

(l 11 i los. 

3' 	MAÇA ( tem., casi .3 anos, de São Paulo, por Rol) 
Roy e dava, do Haras Moiro Grande, Edgar Gon-
çalves, 55 quilos. 

-1 	GIBA (tem,, cast.,5 anos, de São Paulo, por De- 
lonador e Módena. do se. Mano Tavares Leite), 
Clóvis Dutra. 58 quilos. 

EMPRESS (tem,. tord., 4 anos, de São Paulo. por 
Blaekmoor e Rive Gauche. dos Haras São José e 
Expedictus). Alhénzio Barroso, 60 quilos. 

KANAIA (tem., cast,, 3 anos, de São Paulo, por 
Pewier Platter e Manaia, do si'. Antonio Salium), 
Joso M. Amorim, 33 quilos. 

LYBARINE (tem., c'ast., 4 anos, de São Paulo, por 
Adil e Dybarine, dos Haras Jahu e Rio das P( , dias), 

,Juaquim G. Silva. 57 quilos. 

Tempo, 129" e 6/10 (areia encharcada) , re-
corde, 124" e 4/10, de Pantheon. Diferenças: 
um corpo e meio e meio corpo - Criador, Haras 
Con4alal (Argentina) . Importador, Jockey Cl o b 
de São Paulo. Treinador, \Valfrido Garcia. 

Dados 

Espineta, que é uma das éguas argentinas 
importadas pelo Jockev Club de São Paulo em 
fins de 1962, para depois serem leiloadas aos 
criadores, com financiamento, correu 22 vêzes, 
tendo obtido 7 primeiros lugares e 12 colocações, 
descolocando-se, pois, em 3 oportunidades ape-
nas. Seus prêmios são os seguintes: Cr$ . 
7.930.000 de primeiros lugares e Cr$ 3.300.000 
tie placês, perfazendo o total de Cr$ 11.230.000. 

A ganhadora tio Prêmio Sílvio Paes de Bar-
105 é uma filha cio renomado reprodutor Se-
ductor, por Fuil Sai], e da égua Epinette, uma 
européia por Le Pachá, impoitacla pelo Haras 
Comalal, onde produziu, além de Espineta (1960) 
Epaulette, fêmea, por Seductor, em 1961. Na 
Europa havia dado Epaunette, fêmea, 1)01 Beau-
caire, em 1956; Epicentro, macho, por Leading 
Light, em 1957; e Firuz Shah, macho, por Lea-
ding Light, em 1958. Hoje serve no Chile, onde 
já deu dois produtos cio cavalo nacional Snookei 
a égua Envidiosa e o cavalo Espinel. 
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Prêmio Manoel da Nóbrega 

(22 de janeiro) 

O Prêmio Manoel da Nóbrega, para animais 
velozes, reuniu uni elemento de 1 anos e cinco 
(te 3, registrando-se a supremacia de um dos 
mais novos, Bandoneon, o que não impediu o 
único mais velho, Laurel, de cumprir um razoá-
vel desempenho, pois foi êle o segundo colocado. 

Partida rápida. Colocado bem por dentro, 
Sortino foi o primeiro a despontar, mas não che-
gou a fugir, pois Fellini, Bandoneon e Laurel 
logo o acossaram, correndo êste ultimo bem mais 
aberto. Até a saída da variante, a prova não 
sofreu maiores alterações, mas, neste local, Fel-
lini chegou a superar Sortino, porém apenas 1)01 

breves instantes, pois Bandoneon acabou, por sua 
VêZ, p01 passar para frente, logo fugindo cêrca 
de dois corpos para ganhar com rara desenvol-
tura, enquanto Laurel melhorava para segundo, 
superando Feilini. 

Resumo técnico 

PRÊMIO MANOEL 1)A NÓBREGA - Para 
cavalos nacionais de 3 e 1 anos - 1.000 metros 
(grama) Prêmios: Cr$ 2.000.000 ao primeiro 
colocado; Cr$ 600.000 ao segundo; Cr$ 400.000 
ao terceiro; e Cr 200.000 ao quarto. Total, Cr$  
3.200.000. Aos ciadores, lO r  

- BANDONEON (masc'., casl .3 anos, de São Paulo, 
por Nordic e Vilania, de Rosario C. de Ruiz) Me]- 
SOfl Pereira. 56 quilos. 

- LAUREL (masc., ('asi., .1 anos, de São Paulo, p01' 

Bui'phani e Embroesa, dos Haras Jahu e Rio das 
Pedras), Joaquim G. Silva, 50 quilos. 

- FELLINJ rnasc., alazão. 3 anos, de São Paulo. por 
Maki e Veudange, dos Haras São José e Expedir-
tus ) Joaquim R. Olguin, 56 quilos. 

4» 	SORTINO )masc.. alazão. 3 anos, de São Paulo. por 
Lucidon e Siracusa, do SIud If Monev) José O. 
Silva E'. 56 quilos. 

5" - CUORE ) masc.. cast., 3 anos, de São Paulo, p01' 

Coaraze (, Fairy Queen, do Haras Terra Branca), 
Renato Machado. 56 quilos. 

KALÃPIGC) masc., casi., 3 anos, de São Paulo, por 
Pewier Platier e La Pigana, do Stud La Marc), 
Edson Amoiim, 56 quilos. 
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Tempo, 58" e 210 (grama leve) ; recorde, 
e 6/10, de Teima. Diferenças: vários cor-

pos e pescoço. Criador, Haras São Bento (An-
tonio Luiz Ferraz) . Treinador, Emilio Ruiz. 

Dados 

Excelente campanha tem produzido Bando-
neon, já que, em 8 apresentações, registrou 1 
vitórias e 4 colocações. No Prêmio Manoel (te 
Nóbrega despontou como futuroso velocista. Seus 
prêmios somam Cr$ 8.175.000, assim repartidos 
Cr$ 6.500.000 pe1115 vitorias e Cr$ 1.675.000 pelas 
colocações. 

Bandoneon é um produto cio Haras São fIco-
to, filho de Nordic, hoje incorporado ao plantel 
de reprodutores do Haras São Luiz, e cuja pro-
dução tem sido das mais animadoras. Pelo lado 
materno, provém de Vilania, uma nacional de 
excelente origem, filha de Swallow Tail e cia 
clássica uruguaia Fiducia, cuja produção é a se-
guinte: Vilancete, em 1958, macho por Nordic 
Vizon, 1959, macho, por Morumbi ; Vilico, 196€, 
macho, por Nordic ; Bandoneon, em 1962; Con-
trapêlo, em 1963, macho, por Desafinado; e Dis-
traido, em 1961, macho, por Xabi ; tendo ficado 
vazia cru 1961 apenas. 

Ban(loneoIl velice o Prêmio 
Manoel da Nóbrega, enquanto 
Laurel e Feilini ainda disputam 
o Segundo lugar. Sortino e 
Cuore terminai,i depois, na 
luta pelo quarto lugar. Bando- 

iWOfl fl iost rou ser boni.  
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Com o chicote debaixo do bra-
ço João M. Ainorim conduz Jo-
vial Princess à vitória no Pré-
mio Tiradentes. Sem qualquer 
dificuldade, a filha de Jovial 

1 	 Juror distancia a veloz Eiiibo- 
lada. 

Prêmio Anchieta 

(23 de janeiro) 

A réplica das éguas aos cavalos, que haviam 
disputado o Prêmio Manoel da Nóbrega, 110 dia 
anterior, foi o Prêmio Anchieta, que foi formado 
por treze competidoras, três apenas de 4 anos, 
sendo, pois, as restantes, de 3 anos. Também 
aqui se repetiu o que acontecera com os machos 
ganhou uma mais nova, Jovial Princess, e em 
belo estilo, obtendo uma tias mais velhas, Em-
boiada, o segundo lugar. 

Muito demova da a partida, em virtude (Ia 
indocilidade de várias das inscritas, tendo Ri-
gual'ia saído em desvantagem. Eulaia, que lar -
gou bem por dentro, apareceu adiante, seguida 
muito de perto por Jovial Princess, Mirra, Fo-
gosa e Embolada. Na variante, Jovial Princess 
ia havia suplantado as adversárias, correndo Em-
bolaria e Fogosa, em uma mesma linha, próximas, 
em segundo, à frente de Mirra, Thalysie, Eulaia 
e as demais. Jovial Princess defendeu-se bem 
de Embolada, acabando por vencer com firmeza 
e por boa margem; Thalysie, correndo bem, foi 
O terceira, adiantando-se à Mirra, que tomou à 
Fogosa o quarto lugar, ),lor diferença mínima, 
constatada após consulta ao "photoch art". 

PRÊMIO ANCI-I1ETA 	Para éguas na- 
cionais de 3 e 4 anos 	1.000 metros (grama) 
- Prêmios: Cr$ 2.000.000 à primeira colocaria 
Cr 600.000 à segunda; Cr 400.000 à terceira; 
e Cr$ 200.000 à quarta. Total, Cr 3.200.000. 
Aos criadores, 10 

JOVTAT. PRINCESS (fero., cast.. 3 anos, de Sã) 
Paulo, por Jovial Juror e Graziela, do si'. Paulo 
Barreto de Sã Pinto), João M. Amot'im, 56 quilos. 

EMBOLADA (tem.. c'ast., 4 anus, de São Paulo, 
por Maki e Sinfonia, dos Hai'as São José e Expe-
dietus(, Alhénzio Barroso, 59 quilos. 

THALYSIE (tem., casi., 3 anos, de São Paulo, por 
Cobali e Thais. da Pecuária Anhumas Ltda.). José 
Alves, 56 quilos. 

MIRRA (fem., cast,, 3 anos, de São Paulo, por 
Burpham e Kai'dama, dos Hai'as Jahu e Rio das 
Pedras) Joaquim G. Silva. 56 quilos. 

FOGOSA (tem., casi., 3 anos, de São Paulo, por 
Melody Fair e Cordélia, do Haras Santa Thei'e-
zinha), Clóvis Dutra. 56 quilos. 

AEGINA LADY (tem., loi'd., 3 anos, de São Paulo, 
por Quiproquó e Reserva, do si'. Manuel B. Ro-
di'igues (. Urias Bueno, 56 quilos. 

DOURIS (tem., casi. 3 anos, do Paraná, por Timão 
o Valsa, do Haras Prelo e Ouro). Selmar Lobo, 
56 quilos. 

EULAIA (tem., toi'd., 4 anos, de São Paulo, por 
Quiproquó e Urze, cio Stud Excelsior), Luiz Ri-
gol)), 59 quilos. 

9' 	ERIDAN (tem,, alazã, 4 anos, de São Paulo, por 
Staki e Urisca, dos Haras São José e Expediclus), 
Joaquim R. Olguin, 59 quilos. 

1)) 	BELLE DASIE (tem,. cas)., 3 anos, de São Paulo. 
por Peler's Choice e Quijunga, rIu sr. Paul)) Bar- 
reto de Sá Pinto), Loacir Cavalheiro, 56 quilos. 

li" 	MANCHA (fem,, cast .3 anos. cia Guanabara. por 
Mogul e Jamanta. do Stud Mimes), Eduardo Li' 
Mener F", 56 quilos. 

12" 	GARD[MTRA )fem., cast .3 anos, de Sã)) Paulo. 

por Ki'aus e Gai'dinia, rio desemh. Thi'asyhulo Pi-
nheiro de Alhuqco'rqui'). Edgar Gonçalves, 56 qui-
los. 

13' - KIGUARIA )tem., cast .3 anos, de Sã)) Paulo, por 
Belo e Iguaria. de De Simone ,Jean Louis, Alek-
sian Artin, 56 quilos. 

Não correu Kinkai'a. Tempo, 59" e 3/10 
(grama macia) ; recorde. 57" e 6/10, de Teima. 
Diferenças: dois corpos e três corpos. Criador, 
Haias Paulistano (Paulo Barreto de Sá Pinto). 
Treinadoi', Noé Monteiro. 

Dados 
Jovial Princes não se colocou apenas em duas 

de suas 8 apresentações; as demais foram trans-
formadas em 3 vitói'ias e igual número de colo-
cações, de sorte que seus prêmios somam Cr$ 
5.675.000, rios quais, Cr$ 5.000.000 correspondem 
às vitórias e, pois, os Cr$ 675.000 restantes às 
colocações. 

Jovial Princess, que com esta vitória alar-
gou os horizontes de sua futura campanha, já 
que se firmou como uma esplêndida velocista, 
descende cio cavalo importado ,Jovial Juror e ria 
égua nacional Graziela, que ingressou no haras 
em 1950, tendo dano seis produtos, a sabei': Des-
folha, em 1951, fêmea, por Barosa Squadron 
Hagra, em 1955, fêmea, por Barranca Yaco; Im-
perator, em 1956, macho, por Shanghai ; Manda-
tái'io, em 1959, macho, por Barosa Squadron 
Gabrielle, em 1960, fêmea, por Idaho; e, final-
mente, Jovial Princess. Seu último produto, nas-
cido em 1961, filho de idaho, morreu. Nos de-
mais anos aqui não enunciados, ficou vazia. 

55 



Prêmio Eleutério Prado "A" 

(5 de fevereiro) 

Dividido em dois páreos, ciii lazão de ter 
sido relativamente elevado o número de inscri-
ções, o Prêmio Eleutério Piado foi disputado com 
pleno êxito. Good Night foi a ganhadora do 
Prémio "A", fazendo-o em formoso estilo. 

Xarqueada foi a primeira a despontar, após 
uma boa partida, mas Good Niglit atacou-a ime-
diatamente; após rigorosa luta, Good Night li-
vrou alguma vantagem para, nos 250 metros dei'-
radeiros, ampliar sua vantagem, e então não foi 
mais alcançada. Xarqueada, uma vêz batida, 
cansou muito, de forma que não foi capaz de re-
sistii' a Sévres, que acabou formando a dupla, 
após avançar com grande impetuosidade, bens 
junto (Ia cerca interna. 

Resumo técnico 

PRÊMIO ELEUTÉRIO PRADO "A" - 
Para potrancas nacionais (Te 2 anos, inéditas - 
1.000 metros (grama) - Prêmios: Cr$ 3 . 000 .000  
i primeira colocada Cr$ 900.000 à segunda; Cr$ 
600.000 à terceira; e Cr$ 300.000 à quarta. To-
tal, Cr$ -1.800.000. Aos criadores, 10 

GOOD NIGHT fera., ('asi.. 2 anos, de São Paulo, 

por Queber e Miada, do Stud B( , lraai' ) José O. 

Silva F', 55 quilos. 

- SÉVRES (fera., alazã, 2 anos, (Ir' São Paulo, rol 

Ogan (' J uctéa. do SI url P. B. ) , Ani onio O. Silva, 

55 quilos. 

3 - XARQUEADA fera., rast., 2 anos, de São Paulo, 

por Xasco e Xaranga, do sr. Roberto Alves de AI-

nieida ) , Alhénzio Barroso, 55 quilos.. 

-1' --- SILVER (fera., c'asl.. 2 anos, (lo Paraná, por Cyi'-

nos e Orsinia, do Siuci Tibagi) João Souza, 55 

quilos. 

5' - STELLA RERA (fera,, ('as[., 2 anos, de São Paulo, 

por Nisos e Slai'asta, do Haras 28 de Outubro) 

Edson Araori ra, 55 quilos. 

3" -- PELISSE (fera., cast., 2 anos, do Paraná, por Bo-

xeul' e Elga, do Stud Guaira (, Antonio Poi'tilho. 

55 quilos. 
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\ào correu, Lola Consuelo. Tempo, 60" e 
5:10 (grama leve) ; recorde, 57" e 6/ 10, fie Tei-
ma. Diferenças: dois corpos e um corpo e meio. 
Criador, Haras São José e Expedictus (família 
Paula Machado) . Treinador, Cailino Artliur. 

Dados 

Good Night, que fêz sua primeira aparição 
de forma tão promissora, descende de produtos 
nacionais: Quebec e Jlliada. O cavalo, cuja pro-
dução é pequena, foi um dos melhores elementos 
de sua poderosa geração, de que f'izerans parte 
tanibém Adil, Rumor e Canaletto. A égua, p01' 

Trinidad e Midi, por Tomy  II, linhagem materna 
tão característica dos Haras São José e Expe-
dictus, tem tido uma atuação marcante pelo nú-
mero de seus filhos, pois, de 1951 para cá, pio-
(luziu, além de Good Night, mais dez animais, 
a saber: em 1951, Quincas Borba, rnasc., por  
Ever Ready ; em 1952,   Recamier, rnasc., p01' For-
masterus; em 1953, Saveiro, masc., por Fort Na-
poleon ; em 1953-1, Tirou, nsasc., por Maranta ; em 
1955, vazia de Fort Napoleon; 1956, Vestale, 
fem., por Fort Napoleon; em 1957, Azagala, fem., 
por Fort Napoleon ; em 1958, Boliviana, fem., por 
Ever Ready; em 1959, vazia de Dragon Blanc; 
em 1960, Dvorak, fem., por Dragon Blanc ; em 
1961, Ebonette, fem., por Ever Ready ; em 1962, 
abortou de Quebec; e finalmente, em 196-1, lndeed, 
fem., 1)01'  Quebec. 

$ c 
(ood Night tt'gistra bi'illiuitr 
estréia no Prêmio Eleutério 
Prado «A», levada por ,José O. 
silva E". Sévres (Antonio ti, 
Silva) e Xarqiieada (Albonzio 
Barroso) te 1111 II aia (h pois, su'uuu 

a nietu ça r. 



Nua alcanca o disco com muita 
folga sobre Pensierosa que, por 
sua véz, vence Everiuiss. Ëste 
foi o final do Prêmio Eleiité- 
rio Piado «B» que serviu co- 
ni o «pi Iii ei ro l)aso» (las P0 - 

trancas. 

Prêmio Eleutério Prado "B" 
(5 de fevereiro) 

Mais fácil que o êxito de Good Night, foi 
o de Noa, que levantou o Prêmio Eleutéiio Prado 
"B" por vários corpos. Nos primeiros PâSSOS da 
nova geração, foi êste um dos triunfos que mais 
impressiona ram. 

A partida foi normal. Pensieiosa e Noa se 
destacaram das demais assim que foram percor-
ridos os primeiros metros, travando luta desde 
o instante inicial. Uma vêz ultrapassada a séta 
dos 600 metros, Noa começou a se destacar, en-
quanto Pensi erosa, também sem maiores dificul-
dades, garantia a formação da dupla, uma vêz 
que Eveimiss, a terceira, não conseguiu atro-
pelar. Na realidade, a prova foi amplamente 
dominada por Noa e Pensierosa desde a partida. 

Resumo técnico 

PRÊMIO ELEUTÉRI() PRADO "B" - Paia 
potrancas nacionais de 2 anos, inéditas - 1.000 
metros (grama) Prêmios: Cr$ 3.000.000 à 
primeira e olocada ; Cr$ 900.000 à segunda; Cr.` 
600.000 à terceira; e Cr 300.000 à quarta. To-
tal: Cr$ 4.800.000. Aos criadores, 10 1 r. 

1 	NOA dom.. casi., 2 anos, de São Paulo, dor Adil 
e Embroesa, dos Haras Jahu e Rio das Pedras, 
Joaquim G. Silva, 55 quilos. 

-- PENSIEROSA (fem., alazã, 2 anos, de São Paulo. 
por Novo Mundo e Leira, do si'. Theolonio Pisa de 
Laia). Sabino lodice. 55 quilos. 

3' - EVERMISS (fem,. rasi., 2 anos, São Paulo, pai' 
Humdam e Tolmeita, cio si. Manoel B. Rodrigues. 
José Fagundes, 55 quilos. 

- IDEIA (feri)., torcI., 2 anos, de São Paulo, por Majois 
Di lemma e Luna Plena, do 1-lavas Teria Branca), 
José O. Silva F'3 55 quilos. 

5" - 001 001 ( fem., casi ., 2 anos, de Sã)) Paulo, por 
Faublas e Fugue, do Haras São Bernardo S. A.), 
Alhénzio Barroso, 55 quilos. 

(1" 	NICHE (fem., (asi., 2 anos, do Paraná, por Der- 
nah e Kashmir, do Stucl São Lázaro), Carlos Loro-
bardo, 55 quilos. 

7" - LULU BELLE (dom., c'ast., 2 anos, de São Paulo. 
por Takt e F'austina. cio Haras Ipiranga), Antonio 
Bolino, 55 quilos. 

S" 	LACHE (fen)., cast., 2 anos, de São Paulo, por 
Pewier Plalter e Cloche, do ir. Etalivio Pereira 
Martins), João M. Amorim, 53 quilos. 

Tempo, 60" e 1 10 (grama leve) ; recorde, 
e 6/10, de Teima. Diferenças: cinco corpos 

e dois corpos e meio. Criador, Haras Jahu e 
Rio das Pedras (si -s. J. Adhemar e Nelson de 
Almeida Prado). Treinador, Castorino Borges. 

Dados 

Noa é, da mesma forma que Good Niglit, 
filha de produtos nacionais: Adil e Embroesa. 
O cavalo, cuja campanha nas pistas foi simples-
mente fenomenal, venceu, entre outras provas, 
três vêzes a Taça de Ouro e outras tantas o G. 
P. São Paulo. Tem titio grande êxito também 
na reprodução, contando-se entre seus filhos Jem-
bélia ("tríplice-coroada entre as éguas), Jadilia, 
Laplace, Lancil e Mascate. Quanto à Embroesa, 
Noa é um de seus quatro filhos: em 1961, deu 
o excelente Laurel, macho, por Burpham ; em 
1962, Mania, fêmea, por Burpham ; e em 1961, 
Onzena, fêmea, por Dii rpham. 



Prêmio Raphael de Barros Filho 	NOA 	1 	TEXANO 

(6 de fevereiro) 

Embora as dôres de canela, mal comum (105 

potros, tivesse determinado a deserção, à última 
hora, de vários dos inscritos, o Prêmio Raphael 
de Barros F' alcançou êxito, tendo assinalado a 
brilhante vitória de Texano, desempenho que foi 
valorizado pela produção de Naftol, o segundo 
Colocado. 

Partida boa. Texano logo assumiu a lide-
rança, livrando vantagem sôbre Naftol e Jispla-
tino, ficando Gardingo, Arrulho e Niscaro a se-
gu ir. Nos 400 metros, J 1 splatino plOcurou 
passagem entre Texano e Naftol, mas não pôde 
fazê-lo, pois houve desvio de linha, já que Naftol, 
ainda bobinho, saiu de sua posição. Sempre em 
luta, Texano e Naftol cumpriram o restante do 
percurso e cruzaram o disco separados p01 pe-
quena diferença. Jisplatino, que teve de Sei con-
tido, ficou em terceiro. 

Resumo técnico 

PRÊMIO RAPFIAEL DE BARROS F" 
Para potros nacionais de 2 anos, inéditos - 1.000 
metros (grama) 	Prêmios: Cr$ 3.000.000 ao 
primeiro colocado; Cr. 900.000 ao segundo Cr 
600.000 ao terceiro; e Cr$ 300.000 ao quarto. 
Total, Cr$ 1.800.000. Aos criadores, 10 

TEXANO 	(mase., 	(ast., 	2 anos, 	de São Paulo, 	por 
Peter's Choice e Céres, do Stud São Lázaro), Car- 
los Lombardo .55 	quilos. 

— NAFTOL 	(mase., 	cast., 2 anos, de São 	Paulo, 	pol' 
Bui'pham e Fava, dos Haras Jahu e 	Rio das Pe- 
dras), 	Joaquim 	G. 	Silva, 	55 	quilos. 

3» 	JISPLATINO 	(mase., 	cast., 	2 	anos, de 	São 	Paulo, 
por 	Delc nado)' 	e 	Cisplatina, 	do 	sr. Mário Tavares 
Leite. 	Albênzio 	Barroso. 	53 	quilos. 

4" — GARDINGO 	(mase.. 	cast., 	2 	anos, de 	São 	Paulo, 
por Fort Napoleon e Sodoma, do sr. Gabriel Mou- 
latIel ), 	Gastão 	Masso]i, 	53 	quilos. 
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-- ARRULHO (mase., c'asl.. 2 anos, de São Paulo, por 
Flamhoyant de Fi'esnay e Bouche Foile, do Slud 
Rarmi ) , João M. Amoi'ini. 55 quilos. 

(i - NISCARO (rnasc'., cast., 2 anos, de São Paulo, por 
Capoi'al e Sweet Discord, cio Stud Tibagi ) , João 
Souza, 55 quilos. 

Não correram Novato, Barberini, Realejo, 
Abasto e Dilema. Tempo, 60" e 3 /10 (grama 
pesada) ; recorde, 57" e 6/10, de Teima. Dife-
renças: pescoço e três corpos. Criador, Haras 
Patente (si-s. Icilio e Manlio Forelli e David 
Hernandes) . Treinador, \Valdernar de Paula 
I\'iendes. 

Dados 

Texano é um produto do cavalo europeu 
Peter's Choice e da égua nacional Céres. O 11/-

produtor, nos últimos anos tem tido melhores 
oportunidades e, como conseqüência direta disso, 
vem produzindo crescentemente melhor, contan-
do-se entre seus filhos o "derby \vinner" Kacônio. 
Céres, de ótima origem, deu, além de Texano, em 
1962, Saló, macho, por lnshalla; e em 1964, Ui-
dan, macho, também por Peter's Choice, tendo, 
na temporada passada, ficado vazia de Lucidon. 
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Texano (Carlos Lombardo) 
vence o Prêmio Raphael de 
Barros Filho, niarcarido sua es- 
tréia com um belo triunfo, va- 
lorizado pela atuação de Naf- 
tol, que opõs séria resistência. 

Depois, Ji51)l atino. 
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Eia final dos mais nio vi ole ii - 
tados, 	Embolada 	(Alhênzio 
Barroso), bate Thalsie (José 
Ah -es), no Prémio Cândido 
io 1 tu, em 1.3011 metros, q ti e 

serviu para atestar a a('elIt na- 
da evolucão técnica (Ias filhas 

de Maki e de ('oba!t. 

Prêmio Cândido Motta 
(19 de fevereiro) 

Fma das mais úteis provas (Te caráter com-
pai - ativo, entre as que compõem a valiosa se-
qüência dos páreos de animação, é, sem dúvida, 
o "Cândido Motta", que reune éguas de 3 e 1 
anos. Nesta temporada, a vitória coube a uma 
das mais velhas: Embolada, ficando a potranca 
Thalysie na segunda colocação, após ter tambéni 
cumprido uni excelente desempenho. 

Aegina Lacl y, Empress, Embolada e Garota 
de Tróia (lificultalam bastante a partida que, to-
davia, foi dada em momento oportuno. Embo-
lada imediatamente foi pala frente, seguida de 
Aegina Lacly e Garôta de Tróia, aparecendo Mir-
ra em último. Virando bem junto da cêrca in-
terna, Embolada completou a curva ainda com 
folga sôbre as competidoras, que desgarraram, 
entre elas, Aegina Lady e Empress, disso se va-
lendo Thalysie, que avançou entre elas, descon-
tando ràpidamente o terreno, aproximando-se 
sempre de Embolada. Quando faltavam 100 me-
tros para o disco, Thalysie deu a impressão de 
que ultrapassaria Embolada, mas esta reagiu e 
não se deixou bater, garantindo a vitória, ainda 
que por pequena diferença. Ernpress, longe, foi 
a terceira colocada. 

Resumo técnico 

PRÊMIO CÂNDIDO MOTTÀ - Paia éguas 
nacionais de 3 e 4 anos 	1.300 metros (grama) 

Prêrnics: Cr$ 2.000.000 à primeira colocada; 
Cr$ 600.000 à segunda; Cr$ 400.000 à terceira; 
e Cr$ 200.000 à quarta. Total, Ci$ 3.200.000. Aos 
criadores, 10' 

1 	EMBOLADA (fem., cast., 4 anos, de São Paulo, 
por Maki e Sinfonia, dos Haras São José e Expo-
(li('tus). Albênzio Barroso, 59 quilos. 

2" 	THALYSIE (fem., cast., 3 anos, de São Paulo. por 
Cohalt e Thais, da Pecuária Anhumas Lida.),. José 
AI v( , s, 56 quilos. 

EMPRESS (fem.. tord., 4 anos, de São Paulo, por 
Blackamoor e Rive Gauche, dos Haras São José e 
Expedidos ), Gastão Siassoli. 59 quilia. 

MIRRA (1cm., cast.. 3 anos, de São Paulo, por Dur-
pham e Mm-dama, dos 1-laias Jahu e Rio das P(--
(Iras) , Joaquim G. Silva, 36 quilos. 

5' - AEGINA LADY (iem,, toi'd., 3 anos, de São Paulo. 
por Quiproquó e Reserva, do sr. Manoel B. Rodri-
gues) , Ui'ias Bueno, 56 quilos. 

GARÕTA DE TRÓIA (feia., casi., 4 anos, de São 
Paulo, por Coaraze e De Tróia, do Stud Poraguas-
su), José O. Silva F", 59 quilos. 

- FABULISTA (fem., c'ast., 3 anos, de São Paulo. por 
Melody Fair e Milha, do Haras Santa Thorezinha, 
Clóvis Dutra, 56 quilos. 

Tempo, 79" e 5/10 (grama leve) ; recorde, 
77" e 4/10, de Boiar.  Diferenças: cabeça e vá-
rioS corpos. Criador, Haras São José e Expe-
dictus (família Paula Machado) . Treinador, 
Osvaldo JTlloa 

Dados 

Embolada, cujos progressos técnicos são, (lia 
a dia mais acentuados, já cumpriu uma útil cam-
panha, pois 3 vêzes apenas entrou descolocada, 
tendo corrido 15 páreos, dos quais 5 transfor-
mou em vitória e outros 7 em colocações. Seus 
prêmios somam Cr$ 8.455.000, assim divididos 
Cr$ 5.800.000 pelas vitórias e os restantes Cr 
2.655.000 pelas colocações. 

A ganhadora do Prêmio Cândido Motta é 
um produto dos Haras São José e Expedictus, 
muito pitorescamente chamados de "Fábricas", 
pelo número elevado de animais de boa categoria 
que tem enviado às pistas, desde sua fundação 
por iniciativa do saudoso Lineu de Paula Ma-
chado. Ti - ata-se de uma filha de i\Iaki, um ir-
mão próprio de Halcyon (Formastérus e Caní-
cula, por Copyright) , e de Sinfonia, esta urna 
descendente de High Sheriff e Cri Gri, por Tri-
nidad, que, após haver (lado Embolada, em 1961, 
produziu Fidalgote, nascido no ano seguinte, e 
que é um macho, por Parati. 

ME 
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Flash Gordon já venceu pràticaniente há luta só pela 
dupla: Dao,né, Bandoneoii e Kalapalo, êste, encoberto. 

Prêmio Euzébio Queiróz 
Mattoso 

(12 de março) 

Dois cavalos de 4 anos e seis de 3, formaram 
O cai1po cio Prêmio Euzébio Queiróz Mattoso, 
cujo resultado foi esmagadoramente favorável aos 
mais novos, com a vitória de Flash Gordon, em 
íase de franca evolução técnica, adiante de Dao-
mé e Bandoiieon, ouutros elementos cia geração 
mais nova, que muito bem se comportaram. 

Percurso 

Depois de anulada uma partida, por haver 
ficado parado Aniversariante, a definitiva foi 
dada em bom instante, mas o mesmo concorrente, 
vítima de baldas, se atrasou algo, enquanto Ban-
(lOfleOn corria adiante, perseguido por Flash Gor-
cion. Antes que fôsse alcançada a primeira curva, 
já Flash Gordon havia domilladc) Bandoneon, pas-
sando pala a vanguarda, correndo Itapiveiise em 
terceiro, seguido de Laurel, Fabian, Daorné, Ani-
versariante e Kalapalo. Na curva, Itapivense che-
gou a passar por Bandoneon, enquanto Daomé 
melhorava. Na reta, Bancioneon voltou para o 
segundo lugar, atacando Flash Gordon, tendo 
mesmo igualado sua linha, mas o alazão reagiu, 
voltando a livrar vantagem, ao tempo em que 
I)aomé ameaçava impetuosamente por fora, e 
Kalapalo, por dentro. Se Flash Gordon manteve 
a primeira colocação, já Bancioneon acabou per-
(lendo a dupla pala Daorné, mas logrando resistir 
a Kalapalo, que ficou em quarto, a diminuta di-
lei 'e nça do filho de Noid i e. 

Resumo técnico 

PRÊMIO EUZÉBIO QIJEIRÓZ MATTOSO 
Para cavalos nacionais de 3 e 4 anos - 1.300 

metros (grama) Prêmios: Cr$ 2.000.000 ao 
primeiro colocado; Cr$ 600.000 ao segundo; Cr$ 
100.000 ao terceiro; e Cr$ 200.000 ao quarto. 
Total, Cr$ 3.200.000. Aos criadores, 10 1 ' 

FLASH GORDON (mase., alazão, 3 anos, de São 
Paulo. por,  Fort Napoleon e Sodõma. dos Hai os 
São José e Expedíetus), Gastão Massoli, 57 quilos. 

DA0MJ4 (mas('., alazão, 3 anos, de São Paul(>, po 
Canalel lo e Ulii'ia, do SI ud Aranha & Aluizio ) . Luiz 
llgona )J qodos. 

3' 	BANDONEON )mase., ('asl .3 alias, de São Paulo, 
por Nordie e Vilania. de Rosario C. de Ruiz ) Edgar 
Gonçalves, 57 quilos. 

4" 	KALAPALO (mase., tord .,3 anos, de São Paulo, 
por Kamei'an Khan e Fauslina. do Haras Ipii'anga 
Antonio Bolino, 57 quilos. 

5 	LAUREL (mase., casi.. 4 anos, de São Paulo, por 
Burpham e Embroesa, dos Haras Jahu e Rio das 
Pedras) Joaquim G Silva, 59 quilos. 

), 	ANIVERSARIANTE (mase.. casi., 3 anos, de São 
Paulo, por Gaudeamus e Devinctle, do sr. Max Perl-
man ), Júlio Santos, 57 quilos. 

7' 	FABIAN (masc., alazão, 3 anos, de São Paul)), por 
Minotauro e Parafina, do Haras Santa Therezinha(, 
Jose Alves, 57 quilos. 

S 	ITAPIVENSE (masc., (-asi., 4 anos, de Sã)) Paulo, 
por Ai Mahsoot e Baryta, do Haras Santa Rosa), 
Antonio Massa, 59 quilos. 

Tempo, 79" e 5 10 (grama úmida) ; recorde, 
77" e 4/10, de Boiar Diferenças: dois corpos 
e cabeça - Criador, Haras São José e Expedic-
tus (família Paula Machado) - Treinador, Os-
valdo I.Jlloa. 

Dados 

O que é digno de realce na campanha (te 
Flash Gordon é o seu progresso, acusado de cor-
rida para corrida. Tendo corrido 7 vêzes, obteve 
4 primeiros lugares (três comuns e um de ani-
inação) , bem como 1 segundo, 1 terceiro e 1 
quarto, com prêmios que somam Cr$ 7.700.000, 
assim divididos: Cr$ 6.500.000 de primeiros lu-
gales e Cr$ 1.200.000 de colocações. 

Flash Gordon é filho de Fort Napoleon, re-
produtor francês da criação Boussac, dono de 
régia origem, e da égua nacional Sodoma, útil 
ganhadora, que ingressou no haras em 1958, dan-
do, como primeiro produto, Carioca, em 1959, 
macho, por Coaraze ; depois produziu, sucessiva-
mente, sempre servida por Fort Napoleón, Dia -
mal (fêmea) , Eryon (macho) , Flash Gordon, 
Gardingo (macho) e Irlanclez (macho), êste úl-
timo nascido em 1964- 
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Thalysie, coni José Alves, che-
ga ao espélho elo grande es-
tilo, dominando Kiguaria. . fi-
lha cli' Cobalt e Thais (leixOil 
claro que é animal dotado cli 
lii ('01111101 'e1 oc ida(le e que evo- 

lui c'oiitinuatlan -ii'iile, 

Prêmio Remonta e Veterinária 
do Exército 

(20 de março) 

Éguas de três, quatro e cinco anos foi-
ma-iam o belo campo cio Prêmio Remonta e Ve-
terinária do Exército, no quilômetro, que consti-
tuiu a última das provas de animação cumpridas 
110 trimestre inicial de 66. As mais novas domi-
naram inteiramente as adversárias, cumprindo 
uma valiosa façanha, sagrando-se vencedora Tha-
lvsie, égua de magnífica origem. 

Percurso 

Embolada dificultou bastante a partida, pois 
estava excessivamente nervosa, mas o "starter" 
acabou encontrando uma boa oportunidade. Foi 
a própria Embolada que primeiro apareceu adian-
te, com Kiguaria e Quinei logo a seguir. Na 
altura cia variante, notou-se o avanço de Thalysie 
que, depois de breve luta, passou sucessivamente 
pelas três competidoras que lhe iam adiante, as-
sumindo a posição de vanguarda, pala alcançar 
o disco vitoriosa e firmemente. Kiguaria obteve 
a segunda colocação, adiante de Aegina Lady, 
uma \ êz que Embolada esmoreceu muito 1105 me-
tios clei'i'adeii'os. 

Resumo 

PRÊMIO REMONTA E VETERINÁRIA 
DO EXÉRCITO - Para éguas de 3 e mais anos 
- 1.000 metros (grama) Prêmios: Cr 
2.500.000 à primeira colocada; Cr$ 750.000 à se-
gunda; Cr 500.000 à terceira; e Cr$ 250.000 à 
quarta. Total, Cr$ 4.000.000. Aos ci'iadoi'es, 10. 

-- THALYSIE (tem., cast., 3 anos, de São Paulo. por 
Cobalt e Thais, da Pecuária Anhumas Ltda.), José 
Alves, 55 quilos. 

2' 	KIGUARIA (fem., c'ast.. 3 anos, de São Paulo, por 
Belo e Iguaria, cio si'. De Simone Jean Louis , 
5011 Ai1lOi'ifll, 	55 (1Ui los.  

5 	Al:GIi\A L\DV (tem.. id.. 3 an)s, cie São Paulo, 
p 	Qripi'ncciá e Ri's-'ra, d() sr. àlanoi-'l B. Rodri- 
gues), ljrias Buc'no. 57 quilos. 

MBOLADA )fen'i., 4 anos, de São Paulo, pol' Maki 
e Sinfonia, dos Haras São José e Expedic'lus ) , Gas-
tão Siassoli, 59 quilos. 

5" 	QUINEI ifeni., cast., 5 anos, cio Paraná. por Bahni'i 
e PinhO s'. do Haras Prelúdio), Luis Rigoni, 56 
quilos. 

(i 	SENZALINA (tem., torci., 5 anos, de São Paulo, p01' 

Figi-iting Chance e Nega Fulã, do Stuci Seresta 
Luis Tahoi'da. 56 quilos. 

7" 	SIIEEN (tem., east .3 anos, de São Paulo, por Tu- 
sha lia e Cairé, cio Haras Paraiso) , José O. Silva 
F", 55 quilos. 

Não correu Dendei'ah. 	Tempo, 5" e 4/10 
(grama leve) ; recoi'cle, 57" e 6/10, de Teima 
1 )i l'ei'encas : três corpos e dois corpos 	Criador, 
FIaras Guanabara (srs. Robei'to e Nelson S( , a- 
l'tt'a) 	Treinador, Sílvio de Paula Mendes. 

Dados 

A análise da campanha (te Thal y sie eviden- 
cia que a ganhadora cio Prêmios Remonta e Ve- 
terinái'ia 	cio 	Exército 	encontrou o caminho da 
evolução 	técnica, 	tanto 	que deve 	sei' 	encarada 
agora como futurosa égua. Ela correu 5 vêzes, 
obtendo 3 primeiros 	(dois comuns e uni de ani- 
mação), bem COIT1O 3 SegulldOS e 1 terceiro, dos- 
colocando-se 	apenas uma 
vêz. 	Seus prêmios totali- TH 	LYSE zam Cr$ 7.400.000, sendo  

- 
Cr 	i),)00.000 	pelas 	vito- 

\íieulino, 	aIi,no 

nas e Cr* 1.900.0(10 pelas 
- (4) 	 Paulo 	196 , 1 

colocacoes. inut ('rio- 

Thals-sie 	e 	filha 	do  
francês Cobalt, que vai se 
firmando como excelente 
reprodutor, a despeito de ('ol'iinllcIl 

sua 	escassa 	produção,e 
de Thais, égua de admirá- 
vel 	"pedigi'ee" 	que, antes C, ilTI(10liI1I 

de 	havei' 	dado 	'1 halysie, 
em 1962, havia produzido 	' lLaillkiIr 

duas outras fêmeas: The- 
baide, em 1960, e Thei'esa, AtIlaIlasiIIs 

em 1961, ambas poi' Roval 1'Cldfiri(lne 

1' oi'est. 
'leira 
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Antelami traz ao Posto 

rara riqueza sanguínea 
L. G. Ribeiro (lO Silva 

A Cornissiro di:' Foro(flto cio Jockev Clul) de Sio) 
Paulo, como última grande iniciativa das tantas que coro 
raro êxito foram levadas a efeito na temporada de 65, 
obteve por três anos o arrendamento de um legitimo 
'racer'', o italiano Antetami, destinando-o a formar no 
Posto Agropecuário de Campinas ao lado de outros ad-
miráveis valores à serviço da criação nacional. Recorda-
se que um outro animal italiano. Orsenigo (Oleander e 
Ostana. por I-lavresac II e Olha, por Kihwesi 1 foi há 
vários anos arrendado também por três anos pelo Haras 
Guanabara, que dele obteve extraordinários resultados. 
não apenas enriquecendo o plantei de suas reprodutoras 
com suas filhas, entre elas a clássica Encocion, mas tam-
bém conseguindo ótimos parolheiros, como ldscorial, o 
primeiro cavalo brasileiro a vencer no exterior - Grandes 
Prêmios Carlos Peliegrini" e "25 de Mayo''. ambos em 
San Isidro e hoje incorporado à criação francêsa, após 
rumorosa exporta( provávelão. Ë murta provável que a iniciativa 
do Jockev Club de São Paulo, trazendo Antelami, venha 
a ser por seus resultados, uma repetição da que se deveu  

aos sis.5 elson e Eriberti Seabro. 	anti riais rico' Au!'- 
lanri tem em seu 'pectigree'' mudos pontos de conlacl o 
cora o bem sucedido Oi'senigo. 

Em 1926 nasceu na Inglaterra uma das melhores, se 
não a melhor, rias filhas de Craig an Eran dentre as 
que correram nactueir' país. Chamava-se Nuivara Etiya, 
e era filha daquele parente próximo de Buchan e (te uma 
filha de Farasi, chamada Alista. Farasi foi o mesmo 
filho de iesmand que produziu AI hasi a fundadora de 
unia verdadeira família de craques, bastando lembrar os 
nomes de Trigo. Cenleno ,Av ena, Tuiyar', Si. Crespin III. 
Neocracv, e tantos outros, Alista era filha, pois, de Fa-
rasi e Veto BilI, uma descendente de BilI of Port land (por 
Si. Simon) e Misi: Tailor. por Orvieto e Dorotty Dragg(-
lail, por Springfiel e Hermione. Ora, esta Hermione é a 
mesma égua que produziu Perdita TI, a grande mãe dos 
três irmãos próprios: Ftoiizel II, Persimmon e Diamond 
Juhilee. Essa é. pois, a parentela mais brilhante de que 
se aproximava Alista. 
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.-nti'laia'i vence pala a «lia'i.'i.a I)oi'tia'lIo-O!giata», em 
Iiojiia, o «Dorbv», (1(1'l'oI ando Faeiiza . loquei, E. ('amiel 

1"las Nu\val a Eliya foi uma excelente égua nas pistas, 
pois que, entre outras vitórias, ganhou o ''Nassau Stakes''. 
o "Park Hill Stakes", e o "Newrnarket Oaks". Levada 
à criação, seu proprietário a fõz cobrir por Eosworth, e 
no leilão de 1932, em Newniarket, ao qual ela foi apre-
sentada, foi adquirida pelo grande Frederico Tesio. p01' 

2.390 guiados. Coberta ainda uma vêz na Inglaterra por 
Fairsvav. deu Angelo Borgia seu primeiro Produto, que 
venceu 15 provas na Itália. ãsse animal nasceu em 1934. 
No ano seguinte, deu Airola, com Oi'tello, que mais tarde 
foi a mãe de Accoi Ia, ganhador dos prêmios "Binibi" e 
"Gran Ci'iíerium". Dois anos de viduidade se seguiram 
- 1936 e 1937 para Nuwara Eliya, vazia que ficou, 

respeclivamente, de Astérus e Cranach (italiano). Mas 
essa espera compensou fartamente, porque, em 1938, ainda 
com Oríello, Nuwara Eliva deu a famosa Aspertina, uma 
das melhores éguas produzidas em haras italianos, e uma 
das pérolas' da criação Tesio. Aspei'tina venceu quatro 
provas, mas foi no liaras que ela melhor mostrou suas 
qualidades. Primeiro deu um produto morto, por BeIlin i. 
em 12943. Depois, de 1944 a 1048, foi coberta sempre por 
Niccolõ dell'Arca; ficou vazia em 1944. deu Astolfina em 
1915, voltou a ficar vazia em 1946, deu, cai 1947. Adam 
e, em 1948, Algarda: em 1949, deu Allegra. com  Traghel-
lo; em 7950, Atenoderos, com Souverain, e estava coberta 
por Pearl Diver em 1951. Aclaro ganhou o Prémio 
"(-)iiinium" e o 'Principe Amedeo'', e Atenodoros dominou 
seus concorrentes no Prémio "Ambrosiano''. Astolfina ga-
nhou 14 corridas, mostrando-se uma das melhores éguas 
italianas de todos os tempos, vencendo os Prêmios "Re-
gina Elena", "Panou", Oaks". "Tevere", Príncipe Ame-
deo".os Grandes Prêmios de "Milano", e "Jockey Club". 

E Allegra correu 12 vézes dos três aos quatro anos, 
vencendo cinco provas: Prémios ''Veregonio'', ''Coi'iano''. 
"Pó" e "CosI eliazione". e colocando-se no "Oaks''. no "SI. 
Leger" e no Prêmio ''Sempione". 

Ao chegar a Allegra, fica implicitamente justificado 
êste trabalho, pois Anlelami é seu filho. Deve-se reco-
nhecer de pronto que há grandes possibilidades de que 
êle venha a dar animais com nítida tendência de fundis-
las, pois suas atuações e sua origem são veementes in-
dícios disso. 

Pelo que se viu acima. Allegi'a obteve colocações no 
"Claks" e no "St. Leger". Ora, a primeira dessas provas 
é em 2.413 melros e a segunda em aproximadamente 
3.tit1t. Boiliceili, pai de Antelami, por sua véz, foi outro 
animal bem situado em provas de fundo, visto (10€'  ven-
('Ou II pii'c'ce,. num ator de 47.115)(ONt) de liras, e mais  

11.375 libras (Inglaterra). Sua campanha inicio aos dois 
anos, na distância de 1200 melros, e chegou até os quatro 
anos às (luas milhas e meia, vencendo os "2000 Guiados" 
italianos, o "Derby" e o "St. Leger" da Itália e as "Taças" 
de Milão e Ascot, nesta, derrotando seleto lote de animais 
entre os que de melhor havia na Inglaterra. Blue Peter, 
é o pai de Botticelli, e Buonamica, por Niccoló dell'Arca 
• Bei'nina, filha de Pharos e Bunworry, por Great Sponl 
• Waffles, sua mãe. Por ai se vê que dessa mesma li-
nhagem vieram famosos animais da alta categoria de 
Parwiz, Manna, Sandwich (lodos (is três filhos de Waf-
fles, Seventh Wonder e Bleneran (cuja mãe, Benevenuta 
Cellini, eia filha de Ci'aig an Eran, desta mesma linha-
gem). Bozzetto, irmão próprio de Bernina, avó de Botti-
cclii; Benedetta da Maiano. Buonarotta, e tantos outros 
grandes ganhadores clássicos italianos. 

Mas voltando a Anlelani, é preciso dizer que êsse 
animal nasceu cai 1959. e em 1961 estreou numa prova 
nos dois anos, na qual chegou cai segundo lugar. Foi 
o (mico páreo em que experimentaram ésse animal tardio, 
que só começou a se revelar aos três anos, quando atuou, 
cai 1962. cai Florença, ganhando a prova a sua compa-
nheira de coudelaria Ghiherta. chegando Antelami em 
segundo, A seguir, ganhou por oito corpos o Prêmio 
''Cavalrati''. No Prêmio "Emanuele Fihiberto" não se co-
locou, mas venceu a seguir o Prêmio "Besani", sôhre De-
taille. No G. P. "Jockey Club" não se colocou também. 
aias ganhou o "Derby" italiano, sõbre Faenza. Ivlasaccio, 
Marot e outros, coniplelando depois o seu ano na Itália 
ganhando o G. P. "D'lialia", sõhi'e Razan e Mesaccio e 
outros. Levado em setembro para a Inglaterra, numa 
viagem longa e estafante, às vésperas da coi'nida, apesar 
de ter sido eleito favorito para o 'St. Leger" de Don-
c'aster, não deu o que era de se esperar, entrando desco-
locado, saindo-se vencedor o famoso Hethersetl. Eis, pois, 
as atuações de Antelami, que vem para o Brasil como 
uma grande promessa. 

A análise do ''pedigree" de Antelami mostra um ''ia-
hi'eeding" sõbre Havresac II, por vias de Nogara e de 
Ca\'aliere d'Arpino, acompanhado ainda por outro sõhre 
Ralielais, pai de Havi'esac II, por meio de Hilda, na li-
nhagem de Orteilo. Além disso, Botlicelhi e'" in-hi'ed" 
sõhr'e os irmãos inteiros Pharcs e Fairwav, e tem outro 
"in-breeding" sõbre Ti'edennis. liai de Bacheloi"s Double 
e de Wet Kiss. Por sua vêz, Allegi'a, a mãe de Ante-
lami. tem uni "in-hi'eediag" sõhre o três-quartas partes 
Irmãos Buc'haa e Ci'aig an Eraa (ambos filhos de Sunslar, 
o primeiro p01' Haaoazr', e o segundo por Maid of the 
t,lisí , esta taiiutiéni 01dlm' de 1-lamoaze 1 
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AGROPECUÁRIO E A 

ESTAÇÃO DE 65/66 

Esta é urna cena comum no Posto fie Fomento: éguas, 
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Pelo dr. Ulrich Ralph Reiner, médico ve- 
terinário e administrador do Posto de 
Fomento Agropecuário do Jockey Club 

de São Paulo 

O Posto de Fomento Agropecuário do Jockey Club 
de São Paulo completou, na estacão que findou, o seu 
terceiro ano de funcionamento. 

Com referência às instalações, começaram a funcio-
nar os novos prédios, que abrigam as garagens, carpin-
taria, mecânica e funilaria, estando em fase final de 
construção o depósito de gasolina. esterqueiras e ma-
ternidades para éguas. Estão em inicio de construção 
os.nov os prédios que abrigarão a cosinha, refeitório e 
alojamento para os 30 funcionários solteiros do Posto. 

O Posto de Fomento mantém um quadro de funcio-
nários que se distribuem pelos seus diversos setores, 
desde cavalariços até o pessoal da Conservação em Geral 
(pintura, alvenaria, elétrica, mecânica, funilaria, carpin-
taria, etc.). 

O Posto é pràticamente autónomo, pois as secções 
estão aparelhadas de tal modo que tõdas as necessidades 
podem ser supridas com a máxima presteza e eficiência. 
Ali são confeccionadas e reformadas as carrocerias dos 
caminhões, são feitos os móveis para os diversos setores 
(escritório, laboratório, refeitório, etc.). A oficina mecâ-
nica está apta a atender quase que a totalidade de seus 
problemas, o mesmo acontecendo com a secção de ser-
ralheria e solda. Sf)mente são adquiridas a matéria prima 
e as peças. 

Foi montada uma draga completa, paia a extração 
de areia, que, tendo entrado em funcionamento em maio 
de 1965, já retirou, em menos do um ano, mais de 5.000 
metros cúbicos de areia, que foi utilizada nas obras e 
na conservação do ,  ruas e estradas. 

AT IVI ti) A li) ES 

Com referência às atividades do Posto de Montas 
p''priament( ,  dito, merece registro o seguinte: 

Após a escolha das éguas pela Comissão de Fomento, 
a lista respectiva foi encaminhada ao Posto, a fim de 
se efetuar a seleção técnica das mesmas. Como conse-
qüência foram visitados os estabelecimentos de criação 
que tinham éguas inscritas e examinadas essas repi'o-
dul oras. 

Das 22)) éguas insc'i'itas, foram eliminadas 26, bem 
como houve 14 desistências, entrando, realmente em ser-
viço. 180 éguas, das quais 178 foram cobertas. 

As causas que determinaram a eliminação das 26 
éguas inscritas, preliminai'iiente aceitas pela Comissão 
de Fomento, foram as seguintes: 

Construido CORIO l)0S10-1r10(lt'IO. o do Jocla'y (Itib ror-
responde, pelos detalhes, à técnica mais exigente 

a) 	Éguas eliminadas por infecção 

- 	Por Estreptococo 	Hemolil ii'í........... 5 éguas; 

- Por Estafilococo 	Nao 	Heirolitic'o 	...... 1 égua; 

Por Infecção 	Ijierina 	)Clinicamente 1 égua; 

- 	Por COlifoi'rTreri 	........................ 1 égua 

As 8 éguas acima foram eliminadas por ano pleen-
chejem os requisitos do Artigo 7". pai - ágrafo      pa i'ágiaf 	l', item II 
do Regulamcnto do Posto de Fomenlo. 

 

b) - guas eliminadas por aborto i'ecent c' . . 9 éguas, 
coa á rm( ,  Artigo 7''. parágrafo 1", item II. 

C) -- Rguas eliminadas por estarem em eori'icta $ éguas. 
conforme Artigo 2h'. do Regulamento. 

- lâguas eliminadas por estarem 2 anos 
vazias 	...................................6 éguas 
conforme Artigo 7'-'. par'â$rafo 1". item II. 

REPRODUTORES 

Na 1 emta ciada (te 1965 1966, serviram no Pos) o de 
Fomento Agropecuário, 7 r( , prerlutores, a saber: ARAM, 
COARAZE, CORPORA, KING'S F'AVOURITE, ROYAL 
FOREST. TANG e JOUR ET NUIT III, que, recente-
mente importado pelo Joc'key Club de São Paulo, entrou 
era serviço em sei embro (te 1965. 

Damos a seguir' o esquema geral de serviços dliisses 
reprodutores: 

ARAM 
4 éguas cheias e 	1 	-- 1 	4) saltos -- 	2()'/ 27 éguas 	em 	serviço 

11 éguas cheias c/2 	- 22) saltos - 55% 20 	éguas 	pc:sitl\ as 	-- 	76,92% 
2 éguas cheias c 1 3 	- - 	1 	6) saltos 	-- 10 6 	éguas 	vazias 
1 égua cheia c'/4 ( 	4) saltos 5% 1 	égua 	não 	padreada 
2 éguas cheias c/5 - (10) saltos - 	1)(% Média 	de 	saltos 	p 	éguas 	positivas 	- 

2,40 
20 éguas 48 saltos Total 	geral 	(te 	saltos 	-- 	72 

COARAZE 
4 éguas cheias cl 	-, (4) saltos 	--31/76% 17 éguas cm serviço 
4 éguas cheias e , 2 (8) saltos 30.76% 13 	éguas 	positivas 	-- 	76.17 17, 
2 éguas cheias c 3 - (6) saltos 15.38% 2 éguas vazias 
2 éguas cheias c/4 - (9) saltos 	- - 	15.38% 2 éguas em andamento 
1 égua cheia eiS - (5) saltos - 	7,69% Média de saltos por éguas positivas - 

— 2,38 
13 éguas 31 saltos Total 	geral 	de saltos -- 54 
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CORPORA 
O 	éguas cheias e 	1 O) saltos - 	 29,03% 38 	éguas 	em 	serviço 

U) 	éguas cheias e, 2 	-- (3(1 saltos - 	 48,38 1/, 31 	éguas 	positivas 	- 83.78% 
6 	éguas cheias c/3 	- (18) saltos 19.35% 6 	éguas 	vazias 
1 	égua cheia c/6 1 	6) saltos 3,22% 1 	égua 	não 	padreada 
- Média 	de 	saltos 	por éguas 	positivas 
31 éguas 63 saltos 203 

Total 	geral 	de 	saltos -- 	78  

JOUR ET NUIT III 
8 éguas cheias cl 	- 1 	8) saltos 10% 24 	éguas 	em 	sei'viç'J 
4 	éguas cheias e2 - 8 saltos -- 	20% 21 	éguas 	positivas 83,33% 
3 	éguas cheias ('13 	- ( 	 9) saltos 15 1/, 1 	éguas 	vazias 
4 	éguas cheias cí4 	-- (16) saltos -- 	20 17( Média 	de 	saltos 	por éguas 	positivas 
1 	égua cheia e/5 ( 	 5) saltos 51/( - 	 2,30 

2)) éguas 	 46 saltos 
	

Total geral de saltos - 

KING'S FAVOURITE 
15 éguas cheias e 1 - 	 (15) saltos 53,574 37 	éguas 	em 	serviço 

9 éguas cheias cí2 	- - 	 (18) saltos 	--- 32.14% 28 	éguas 	positivas 	- 	 71,67% 
2 éguas cheias c/3 	- ( 	 6) saltos 7.11% 8 	éguas 	vazias 
2 éguas cheias eiS 	-- (10) saltos 7,14% 1 	égua 	em 	andamento 

--- Média 	de 	saltos 	por 	éguas 	positivas 
28 éguas 49 saltos 1,75 

Total 	geral 	de 	saltos 	- 	 76 

ROYAL FOREST 
4 éguas cheias c. 1 	-- ( 	 4) saltos 23,52% 28 éguas 	em 	serviço 
6 éguas cheias c,2 (12) saltos 35,29% 17 éguas positivas 	- 	 60.71% 
2 éguas cheias c/3 ( 	 6) saltos 11,76 14 10 éguas vazias 
3 éguas cheias c/4 - 	 (12) saltos -- 	17,64 1/( ,  1 égua em 	andamento 
1 égua cheia c/5 1 	5) saltos - 	 5,88% Média 	de 	saltos 	por 	éguas 	positivas 
4 égua cheia c/8 ( 	 8) saltos - 	 5,88 17, - 	 2.76 
- -- Total 	geral 	de 	saltos 	-- 	89 
17 éguas 47 saltos 

TANG 
3 éguas cheias e 1 (3) saltos - 	 33,33% 16 éguas em serviço 
3 éguas cheias e 2 (6) saltos --33.33% O 	éguas 	positivas 	-- 	56,25% 
2 éguas cheias c/4 - 	 (8) saltos - 	 22,22 17, 7 éguas vazias 
1 égua cheia c/5 - 	 (5) saltos - 	 11.11% Média de saltos por éguas positivas - 
- 2,44 

9 éguas 22 saltos Total 	geral 	de saltos 	35 

TOTAL GERAL 
-47 éguas cheias c, 1 ) 	 17) saltos - 34.05% 180 éguas em 	serviço 
52 éguas cheias c/2 	-- (104) saltos 37.68% 138 éguas positivas 	77,5291, 
17 éguas cheias c/3 	- 1 	51) saltos 12.32 14 ,  36 éguas vazias 
12 éguas cheias c/4 1 	48) saltos - 	 8.69% 4 éguas em 	andamento 

8 égcias cheias c/5 	--- 1 	40) saltos 	- 5,80% 2 éguas não 	padreadas 
1 égua cheia c/6 -- 1 	6) saltos 	-- 0,73% Média de saltos por éguas positivas 
1 égua cheia c/8 ( 	 8) saltos ((.73% 2,20 

Total 	geral 	de 	saltos 	462 
138 éguas 304 saltos 

Ohsc-rcocilo: - - As éguas que constam dos quadros 
acima como ''em andamento", são aquelas que, a pedido 
dos proprietários, foram remetidas aos seus respectivos 
haras sem o exame de prenhez, cujo resultado se aguar-
da, a saber: 

2 éguas cobertas por Coaraze. sendo 1 com 4 saltos 
e 1 com 2 saltos; 

1 égua ('aberta por King's Favourite. com  1 salto; 
1 égua coberta por Royal Forest. com  4 saltos. 
Os 11 saltos dados nas éguas que ainda estão em 

andamento, não foram computados nas médias de saltos 
por éguas cheias, estando porém, incluídos nos totais 
gerais de saltos dados pelos garanhões. 

ÊGUAS 

Ej(oIS (fUe (/CdO0( ('('0) no Posto de Fomento Á(/ro/JCt')(Ó)'ic 
Deram cria no Posto de Fomento Agropecuário. 116 

éguas, assim distribuídas: 
116 partos 

64 fêmeas 	morreram 3 
52 machos - morreram 1 

E'Joos que  co trorci 01 no Posto de Fo o e eta co» produto 
(() pé 
Entraram com produto ao pé. O éguas, assim distri-

h u idas: 
9 éguas 

5 fénicas - morreu 1 
1 machos 
Totol gero) de produtos no Posto 

125 produtos 
69 fêmeas - morreram 4 
56 machos 	morreram 4 

As causas mortis foram as seguintes: 
Pot )s) (1(05 

2 (15 e 20 dias de idade) por poli-artrite (Shigelia 
equirulis) 

1 (cora 1 mês de idade) por hemorragia interna (rup-
tura do baço em conseqüência de uni coice) 

1 (com 3 semanas). Entrou no Posto com ferimento 
provocado por uma forte pancada na altura do olecrano 
esquerdo, o que provocou abcesso encapsulado e morte 
por septecemia. 



Po( ('i) 
1 Nal i-Mort ii 
1 15 dias de idade) p01 Perilonite (em consequência 

de persistência do uraco. internamente) 
2 )2 e 3 dias de idade) por debilidade congênita. 
Foram atendidos os seguintes casos c]inicos: 
5 casos de bobesios'c. diagnosticados no laboratório 

do Posto; 
3 casos de heotite: 
9 casos de cólicas, tódas produzidas por excesso de 

gazes. 
Registraram-se inúmeros casos de influenza em po-

tios e éguas, coices, escoriações, batidas em cêrcas, quase 
que diàriamente. 

Deve-se lamentar a perda de duas éguas, uma por 
fratura do fêmur e hemorragia interna, estando a mesma 
em adiantado estado de distrofia óssea, outra, por holea-
mento. tendo por conseqüência fraturaado a coluna ccl'-
vi cal. 

Com referência aos diagnósticos de prenhez. foi uti-
lizado o método cia palpação retal (25-32 dias), com a 
respectiva confirmação pela prova da Bufo-Reação (pro-
va do sapo). 

Através da palpação retal, conseguiu-se observar a 
reabsorção fetal em 5 éguas. As mesmas foram exami-
nadas aos 30 dias e consideradas cheias. Na prova do 
sapo, 4 deram resultados negativos e apenas unia positivo. 
Unia delas entrou no cio 44 dias após a cobertura. Nas 
demais, foram feitos exames sucessivos pela palpação 
retal, constatando-se una involução uterina progressiva 
até o aparecimento do cio. As mesmas entraram em cio 
respectivamente 60. 72, 76 e 92 dias após a última co-
bertura. Tódas as 5 éguas foram novamente padreadas 
e 4 delas ficaram cheias, positivando-se tanto pela pal-
pação retal corno pela prova da Bufo-Reação. 

A reabsorção fetal está preocupando os profissionais 
que utilizam da palpação retal e bufo-reação como diag-
nóstico de prenhez, pois pressupõe-se que seja uma falha 
do método utilizado por éles, mas não é o que ocorre e 
sim, possivelmente, um (iistú)'too ainda desconhecido da 
égua em inicio dc' gestação. 

Coberturas 
F'oi'ani efetuadas no Posto de Foniento Agrop€'cuá)'io, 

no estação de montas 1965 66. pelos sete reprodutores 
ento em serviço, as segui ates i'ohc'rt oras: 

1 -- ARAM, por Phar'is ) Pharos ) e Esmeralda. p01' 

Tourhillon e Sanaa, por Astérus e Deasy, por Alc'ãntara 
II E' Dana VE'i'noo. por I-Iébr'on. 

Ar:, p01' Blacknioor e Ondine, do Haras Santa Adélia. 

Bi'ioo. por Dernah e Branca de Neve, do Stud São 
Caetano. 

Bi'ooiólio, por Nerú e Fuei'za Bruta, cio sr. Antonio 
Corrêa da Fonseca. 

floo/co'o.so, p01' Djc'ndl e Canc'hera, do si'. lndc'nrhurgo 
de Lima e Silva. 

Kior Nm'ok, por Bi riki 1 e Donga, do sr. Indemhorgo 
de Lima e Silva. 

Do/o, por Goleiro c' Dona SIelIri, ci)) Baias 'ferra 
Preta. 

é'0/e(cqo. por Wood Note e .Jo000i, do fiaras São 
Miguc'I. 

por Goocl Cheer c' Imponente, do Haras Mi- 
lano. 

Gojo/o, por Erkine e Escama, do Hai'a.s Calunga. 

Üo'obelo, por Pewtei' P]atter e Mirabella. do Haras 
Rancho Alegre. 

(D'ou Dono, por Grain dOr e Piedi'a Buena. do 
Haras Quatro Erres. 

lisidio. por Golden Boy e Speridge. do Hai'as Pai-
neiras H. P. 

Po/ocono. por Red October e Nostalgia. do Iiai'as 
Paineiras H. P. 

lobo, por Parati e Icléa, do Haras Morro Grande. 

.Je Vis. por Télêférique e Jorinda. do Haras Bela Es-
perança. 

Ko'olio, por Esquir'e e Grey Queen, do Haras Bela 
Esperança. 

Kibor. por Bleneran e Seresteira, do sr. Antonio Car-
los Quar'tini Barbosa. 

K/esel. p01' Lunar e Karelia's Last. do Haras Maringá. 

Orq.'cã/óceo. por Moonlíght e Ouroflexa, do Haras 
Branco e Preto. 

Popyroso. por Huoter''s Moon e Par'ity. do Hai'as 
Guayçara. 

Storo.s'to. p01 Bala Hissar e Staraya. cio Haras São 
Q ui rifo. 

TA oo.sio. por Acapulc'o e Teima, do Haras Santa Bár'-
hara d'Oeste. 

Uc/co'i 0)0. por Minotauro e Daphne Laui'eola. do Ha-
r'as São Bento. 

Virosc'o, por Minotauro e Safira. dc) Haras Porta 
CIO Céu. 

Eoocion . por Orsenigo e Empeflosa. do Haras Gua-
nabara. 

Foqr . por Violoncellc' e Gambia. do Hai'as São Ber-
nardo 5 A. 

XOJIIItO, por Emperoi' e Etinc'elIe, cio si'. Eduardo 
A. de Camargo Fidc'lis. 

Colo (O, por V.8 e Havaiana, do si'. \TeSpaSIíili)) Jun-
l ue ira Franco Filho. 

2 	COARAZE. eu' Tourhillon (Ksar) e Corrida. 
por Corunach e Zariba. por Sardanapale c' Si. Lucre, p01' 

Si. Serf e Fairy GoId, por Bc'nd Or. 

IDooLle Bee. p01' Baliram e Honc'y Queen. do Haras 
Pirajussara. 

Colcotcí. por Royal Foresi e Cantata, do Hai'as Fa-
xina. 

Coudio, por Birikil e Capri, do Haras Pirassununga. 

Drsc'ipliuo. por Wintei' Garden e Pirajá. da Diretoria 
Geral de Remonta e Veterinária do Exército. 

Eiobrcsic/errj II. por Pi'inc'e Chevalier' e Networ'k, dos 
1-lacas Jahu e Rio das Pedras. 

l)''cc Rose, por Paradiso e Levada, do Haras Rancho 
Alegre. 

He/ule, por Pewter Plal ter c Lihel lu le. do Haras Ma-
ringá. 

foi! ié, por Violcu'icelle e Hopilte, do Haras São Luiz. 

Mo/oyoeto, por Trinidad e Congeilada, do Haras Pau-
listano. 

M)o'rfoo. por Mai'anta e Devoice, dos Haras São 
José c' Expediclus. 

Sioóo. por Hamdam e Sultan's Way. cio Haras Vila 
Brandina. 

500'. por Sandjai' e Ballyhoo. do Haras Morro Grande. 
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Tc'tc1o. por CIoswi)ri h e Seciuc'tora. cio si'. ludemburgo 
cio Lima e Silva. 

Zuno, por Sayani e Revoada, cio Haras Ti liagi 

3 - CORPORA. por Rihol (TeneranP e Lady Lufion, 
por Fel limo e Berchesler. por Umidwar,  e Balhroughlon. 
por Ring Saimon e Doubiure, por Cornedy Ring. 

Aiobosh'o, por Pharas e Toimeita, do Haras Vila 
Brandiria. 

Até, Por Swallow Tail e Nave, cio Haras Morro 
Gr'and-, 

Boi/o, por Savani e Sica. do Haras Prelúdio. 

Borro/o, por Pharis e D,jouma. do Haras São Bento. 

Coqueo, por Montmartre e Carta Ordem, do Haras 
Santa Maria, 

tordo, por Pi'osper e La Fouilleuse. do Haras Tibagi 

Cortd,s', por Sayani e Tasca, do 1-laias São Luiz. 

Doido/lo, por Cood Cheer e Ivlackenna. do Haras 
D'Scoi. 

Dii,blo/t 	/)iir \'ioioncelle e Diahieretle, do sr. Max 
Per 1 ma n. 

Eoolino, por Coaraze e Paimareila. do Haras Ma-
ringá. 

Exjiresso. por Bi rikil e Extra, do Haras Polaris. 

Porto o tu, por 'ri ian e Forlune Teiler II, cio sr. In-
cleniburgo de Lima e Silva. 

Proscorio. por Lvii Eve o Fri piglia. do Haras Paraiso. 

(/1/1(0, por Manguari e Filie cio Troie. do Haras 
lii ranga. 

(dum [o, por Idaho e Naiad)' Asa, cio SI ud M.M.M. 

Cono Wit/i Tio Wboi. p or Tehran e Rainy, cio Haras 
São Bernardo 5 A. 

Fio'po. por Violonrellc' e Ilumha li. do Siuci Pri-
mavera. 

Tlodcoc'/i, p0)' Flanibovani cio Frcsnav o Pau Anidrb'iu, 
ciii Stuci Lafayc'iP'. 

lIo,stioilo, por Shanghni Rici e Pirajá, da Diretoria 
(b'ral de Remonta e Vei erjnái'ia do Exérc'il o. 

/odioncipo/i.s, por Royal lresl e Infanta, cio 1lai1s 
São Qui ii no, 

IIi)i'(i'oi'o.por Adil e fViariiú, dos Haras Jahu e Rio 
das Fechas. 

por Anlonvua e Giovinc'zza, do Haras Faxina. 

R'.L.M.. por Ir( )i e Messina. cio Haras Hc'va. 

Lu'inko, 

 

por Luricion e Trio. ciii Haras Paulisiani. 

IlJi.ss Ri/l(), por' Ehoo e Quii'k Silvei', do Haras Bela 
Es1 ic'rança. 

áíoun/]coj Loc/qo, por Biunc'I e Sedum. do Haras Mi- 
lano. 

P01' Coaraze e Mouni joy Loi'cige, do Haras 
Porta do Céu. 

Pr000.ssoro, por Par'adiso e Desdenhada, do Hai'as 
Guayaçara. 

Qlolôo. por Mai'anta o Lõa. dos Haras São José e 
Expedic'lus. 

Ro noc'c'. por Royal F'orest e Radiani Prinress, cio 
Hai'as Bocaina, 

Ruo Nono, por Cr'anac'h e Sao Cani, cio Hai'as Pa-
l'aguassú. 

Ridon,o, por Birikil e Sihyl. cio Haras Guanabara. 

Toiléoolio, por Coaraze e Taiúva, cio Haras Santa Báu'-
haia d'Oeste. 

Tozino. por The Yuvaraj e Intimidad, do i Haras Ia-
çaluha. 

Tôo. por \Tagahond II e Bonne Amie. do Haras São 
Miguel. 

Voin J000, por Vateilor e Djaina. do Haras Calunga. 

Violou Celeste, por Violoncelie e Hoplite, do sr.,Julio 
Cor'het ta. 

4 - JOUR ET NUIT TI, por Taboun )Tahriz) e 
Shul I,Jp II. por Shut Out e Tien Lan, Por Blue Larkspur 
e Betsy Rose, por Man O'War e Escuma, por Ecouen. 

Bisjnit, por Blackamoor e Quijunga. do Haras Pau-
listano. 

Cooloso. por Cadii' e Hilda. do Haras Guayçara. 

Con'irieuse, por Goyania e Azuréc'. do) Stud Prima-
vera. 

Ciuiruio, por Prosper e Rosinha. do Stud Ma,jopi. 

Crook's Pc--ok, p01' Arropolis e Rena, cio Haras Sal) 
Bento. 

Do/1'oto, por l'd'asmo e Prinl enips, d)) Haras Maringá. 

fu"oo'hojic', por Radar e Fairylandi, do sr. Fuad Foi-
alia. 

Noo'eso, por Nyangat e Nairosa Bi'ub'ui-, cli) liai'as 
O uai'eh y. 

I-0000u'teilc-', p01' Violonreile e' Fidgety Nighi. do 1-Iiiii'as 
São Bernardo S/A. 

.I0ij)Oï0 00. 1 10 1' Oclober o Ivaná. cio 1-laias Sã)) Miguel. 

.Ii'iOOi'O, Pai' Adil e Aguila, rios Horas Jaliu e Rio 
das Pedias. 

jVlcoc Culpo. por Noidic' e Messina. cio Haras Heva. 

Po/iooli), p01' Cai'acaila e Piaria, cio si', ,Javnie Aze-
VI-dO Rodrigues. 

Pio'ilohc-'llo, por Parcial e Abis, cio Haras São Qiiui'inu. 

Q)u )'idono, por Sandjar e ,Toieuse, do Barris Faxina, 

.Vioul'o, si) Fhoo e Eppuipt'e, do Haras Faxina. 

Riec'rf/icoï/ , por i4ho i e' Swee'i Giri, do Haras Ela 
I'Nperança. 

Tonto. por Pbar'as 1' 'l'olrne'iia, do Hai'as Vila Bi'an-
ci loa. 

T)o)i,s'. por Fou'i Naputéon e Fi)ntain)', dos Haras São 
,José e Expedict us, 

U)'c/e)oo/os. por Minotauro c' Curling, cio Haras Ma-
lu ri ('a. 

l'o.5/ nouk, por My Love e Yamour. chi Hai'as Tihagi 

Embi'oce. por Peter's Ciioice e Porongaba, do Haras 
Santa Rosa. 

TEor', por Jock e Hajiri, do Haras Itajahy Lida. 



Toijoi'e/o, por Blue Baron e Castelã, do sr. Antonio 

Veriano Pereira Nelto. 
Csoto. por Minotauro e Sans Route. do Hara. Além 

Teia. 

5 - RING'S FAVOURITE, por Ring of the Tudor.s 
(Tudor Minsirel) e None Nicer, por Nearco e Phase. por 
Windsor Lad e Losi Sou 1, por Solario e Orlass. por 
Orby. 

Air's Queen. por Peter's Choice e Faiiy Queen. do 
Haras Guarehy. 

Aleqrito, por Astrólogo e Uliria. do Haras Pinheiros. 

À/tiro, por Wood Note e Pigra, do Haras Heva. 

ílone Mono, por Coaraze e Anne Boleyn, do Haras 
Maringá. 

Assino, por Bla(-kamoor e Quijunga, do Fiaras São 
1 (e n 1 o 

Rnojm, por Magahii e Builiciosa. do Hajas Louveira. 

Coo-nyono. por Solonawav e Precasi, do 1-Taras São 
Miguel. 

Doo Ao, por Pewter Plal ler e Expressiva, do Haias 
(;uayçara. 

J13clotole. por FIan)liovaal )le F'i-esnay e Hisi ria, do 
Iaras 'l'aa)b()re. 

l''oiev-'il o Nialijara , do lliias 
(_ j 	1 

I/o 1)))))) 	 p o r 1 )l-IIIal) o 1 )udojovlee, (In 
('ial de Fteiionla o \li-iiiióiizi do 1'xéioiio. 

I0ïíro1o. por Bambino e Franja, cia si-a. moe Bapi iA a 
L u . 

(/l,o-Ao, por Coaraze e Strênua, do Haras Além Tela, 

Goy Love, por Miei Rosa e Kzarina. do Haras Santa 
Adélia. 

Glo - ?J. por Fairy Ring e Frolic, do Haras Ipii'anga. 

Cnzé, por Ehoo e Penny. do Stud Primavera. 

Itoj)i)ocl, por Adil e Carmelita, do Hai - as Vila Real. 

Jueo, por Lucidon e Yuma, do Haras Maria Izabei. 

Korobuody, por Cadir e Sarabandy. do Haras Pa- 

rai so. 

Kin uro, por Iror e Lai-Tchea, cio sr. Horácio Vas-

concelios Macedo. 

Lépido, por Caporal e Cascade, dos Haras Jahu e Rio 

das Pedras. 

Minho Negrinho, por Carrasco e Sarabandy. do Haras 
Jaçat u ba. 

Oo.s-ino, p  r I'Loaeran Khan 1:' Hurfanga, do Fiaras 

Paineiras H. P. 

Pnemoline. pou Proraonilion e Goncloline. (1)) Miras 
Bela Esperança. 

Qoeeny, por Sanrljar e Figureheacl. do Haras Faxina. 

Royol Speeeh, por Epigram e Dukes Lodge. do Haras 

Mi ano. 

Rotheno. por Radar e Rumena, do Haras Vila Braa-
cli na. 

Scitino. por Ever Ready e Hainan. cio Haras Pai - ana-
panema. 

Supremo, por Choir Bov e Sui - eõa, do si-. Inclemburgo 
de Lima e Silva. 

Tooutcho. por Tourment e Lauscha, do Hai-as São 

Quirino. 

Tctno, por Poroti C Tordilita. do Haras Morro Grande. 

Violet, por Pharel e La Pai-da, do Haras São Luiz. 

Xono, por Sayani e Rosalha, do Haras Polaris. 

Zitonelo. por Pharas e Patola, da Sociedade Agro-
Pecuária Brasil Lida. 

Po - loro, por Royai Forest e Park Lane. do Haras 
Tihagi. 

Theboo/e. lini'  1-toval Foi'esl e Thais, do Haras Goa-

na tIni-a 

13 	ROVAL FOREST, por Bois Roussel (Vatout) 

e Tuclor Maid, por Hyperion e Mary Tudor II, por Phai-os 

e Anna Bolena, por Teddy e Que(-n Eliznheth II. por 
Wargrave, 

jleoé. pai- Vagabond II e Siba, cio llai-a.s Santa Ma-
'ida. 

.1/fooil))lI, 	11)1' Si''.E'iil li 'v\Tol)(l).) 	1 	lK)o)ntaa, ci)) haras 
1-Pio lUIS. 

,llhooilir,, poi Siiikar o Alm-iiidin, do llaii_is 
lia la la. 

11)1' 	('oI,ai) 	- 	l--ro'li-tio 	li 	llaia- 

a aba i a. 



JOUR ET NUT II trouxe para 
o Posto régias correntes san- 
guíneas. É aquisição altanieii- 

te qualificada. 

,(H(/1fllflk, 1)11' Hill (;ay e Sanya, riu 1-laias Goa-
nabara. 

IIi'fii, 101' Vagabond 11 ( IludI', do hajas Prelúdio. 

('loe/u . por Cute Eyes e La Cloche, do sr. Alfredo 
Sestini. 

Devinette. por Téléférique e Azurée, do sr. Max Peri-
man. 

Dr(o Lnc Baby. por Nilgiris ou Nordic e Draisine, do 
Haras Pirajui. 

Época, por Baroda Squad ao e [1 umi o uva. do r. 'Ma-
noel Botelha Rodrigues. 

Estola, por,  Ferino e La Fei'te, do si. \'esllasiano Jun-
queira Franco Filho. 

Fairj Tale, por Hunter's Moon e Fairy Sang, do 
Haras 28 de Outubro. 

(la caço oji,, por,  Burpham e Bunda, do Hai'as Pai-
neiras H. P. 

Hes»drio. par Coaraze e Campanhala, do Haras Serra 
Verde. 

Inala, por Adil e Burfaia, dos Haras Jahu e Rio das 
Pedras. 

Lhan a. por Burphani e Folgada, dos Haras Jahu 
e Rio das Pedras. 

Mince, por Coaraze e Glande, do Haras São Ber-
narda 5 A. 

Onage, por Dernah e Orseola, do Haras Tibagi. 

Poçjoda, por Sandjar e Figurehead. do Haras Faxina. 

Pedia Bonita, 1)01' Orbaneja e Doctor's Dilemma, do 
Haras Pirajussara. 

Ratisbonne, por Sandjar e Hydê, do Haras Guayçara. 

Roho, por Blue Baron e Zula. do Hajas Santa Bár-
bara d'Oeste. 

T , 1;111,1, por Lmpei'oi' e Rahena, do Haras Santa Bár-
bara d'Oeste. 

'/o 	'o. a' ãla 'ao ia e ( )ceanirle. (los hajas São .José 
e kxpedicl os. 

Rc Ida, por Paradiso e Hora H., do Stud São Caetano. 

Xo,squita, pai- Nordic e Xarela, do Haras São Bento, 

Yooiar, por Eboo e Sultan's Way, do Haras Bela Es-
perança. 

Zoiioo. p01' Sayani e Primrose Paih. da Pecuária 
Anhumas Lida. 

7 - TANG, por Vieux Manoir 1 Bi'anioroe 1 e Tanina. 
por Nimbus e Taneilora, por,  Vatellor e Tanagi'a, por,  
Mon Talisrnari e Théodora, por Kircuhhin. 

C'ori'iaa, por Marveil e Corcyi'e. do Jockey Club de 
São Paulo. 

Do/co, por Royal Foi'est e Duty. do Haras Guana-
bara. 

Fontoaelia. por Cobalt e Snobless, do Haras Polanis. 

F'in' Yoo, por Pewier Platter e Guaponga. da Haras 
Jaçatuba. 

Frajola, por Rameran Khan e Carderis, da Diretoria 
Geral de Remonta e Veterinária do Exército. 

GCa rala, por Coaraze e Ponta Porã, do Stud Pirali-
ninga. 

Georyãoja, por Royal Forest e Gene, dos srs. Antonio 
Luiz Ferraz e José Monteiro Gouvêa. 

Gracito. por Téléférique e Madeleine, do Haras Lou-
veii'a. 

0/é!, por Nordic e Eden Rock, do sr. Pedro Alípio 
Alves de Carnargo. 

Rose Poorprc. por Buhhles e Rase Bay, do Haras Pi-
'ai ussara. 
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HARAS SÃO BERNARDO S. A. 

Propriedade dos Barões Leitkner 

CRIADOR DE COURAGEUSE 

e NAGEUR 

Ganhadores do G. P. CRUZEIRO DO SUL 

(Der6y  Brasileiro) 

e de GAUDEAMUS, e ganhador do 

DERBY PAULISTA 

N A G E U R 
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"ANALYSIS OFTRENDS" 

Ga ranhões Chefes de Raça 
111 - Em busca de novas dosagens 

Dr. Franco Varola 

TREND, O)) seja, (IS tendências, 5(10 

(is nianitestuçoes do mundo econ.oniico eOfl-

si(leru(10 sol) flUi aspecto (ítieo. Em po-
h/icuoes eu /0/1(105 e flolte-a )eicUflOS de 
(1110 flÍ iCi, estes estudos su(jeni p(Si&(lic(-

))LeTi te 501) o título (iCifliU (file p)(te)ifl(05 
mantel no idioma o).iqinal, poeqoanto unia 
tiadilÇ(70 literal taliez nao consequ isse iius-
/ ias (1 (lequada 01 ('ii te Sei) Coneeto. O pii lo-
5(1 1U/ile to /i O)lSe uma ri ti iidade eCO'fl O O) iCa, 
((leu) de espoil ira e (li- ,  cricéo, nu e)eCendO. 
Po/,tonto, li 1)) (1 afla1)Se, (1551 01 COWO OCO//e 

COO) 05 m('tais, OS aLiujoéis. OS Cereais e o 
0)110. O ol)/etii'O (lêstes estudos é identifi-
ca, as piinei»ais tendência que se rei'iti -
eu )fl no inundo hípico, disco tí-las Cr tua in en-
te e submete-los, em seguida, à apieeiaçao 
(/05 que operam atii'anuente neste Campo. 

Trim estio/mente, TURF E FOMENTO 
tem pu blieaclo O esplêndido tra 1)0 1h o "A na-

l!,sis of Trends", que se (lei , (,  ao espírito lú-
cido e técnico do de. Franco 1 a /0/a, e no 
íjual é/e exa in um os diferentes aspectos dos 
foto i'es que co ni buflad(l meu te inerem entam a 
Cepo 1)500 eCOfl O/O C(( e (1 complexa o/gol? i-
zaç(io do rasto mundo turfistieo interna-
cional. 
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A procura de dosagens atualizadas para a formação 
dos «pedigrees» clássicos é uma das exigências que mais 
se impõem aos criadores de puro-sangue de nossos dias. 
A obra de Vuil 1 ier merece prosseguimento, embora seu 
princípio de informação não possa ser aceito totalmente. 
Em outra oportunidade, afirmei que a obra de Vuillier 
é de grandissima Importância histórica: permite-nos ver 
com grande clareza e simplicidade os elementos  fun-
damentais para o desenvolvimento da raça até o fim 
do século XIX. Mas, no setor especifico das dosagens, 
somos hoje levados a manifestar uma certa reserva 
quanto ao critério rígido com que foram formulados. 
Hisb'ricament e. é exato dizei' que Bcm/ Or, fio 10/110(1. 

150(10)01/. H('i'fl)it, 0010)10? C RI, ãiii)0)( 500 os elementos 
mais importantes do fim do século Passado: mas, do 
ponto de visla prático do criador, é duvidoso que se 
possa afirmar que, por exemplo, um pedigree, ideal 
deva conter 235 partes de Hrroii/ só l)0ClUC H rodt é 
um dos indivíduos histõricamente fundamentais de sua 
época. 

O ideal no sentido genético coincidia, então, com 
a importância no sentido histórico, em uma proporção 
hoje não mais alcançada. A linearidade dos programas 
inglêses de corridas no fim do século XIX favorecia a 
identidade Perfeita entre a corrida importante e o gran-
de prêmio monetário, com a conseqüente identidade en-
tre corrida importante o cavalo importante, que. por 
sua vêz, criava a identidade entre cavalo importante e 
garanhão importante. Como as séries de Vuiller tomam 
em consideração apenas cavalos inglêses, ode-se afirmar 
que BemI Or, (Iolopã. etc., foram tanto corredores quan-
to garanhões importantes, porquanto geraram cavalos 
que podiam, por sua véz, distinguir-se a'mente vencen-
do as corridas importantes. Este equilíbrio perfeito 
hoje já não existe. Em primeiro lugar, o turfe inglês 
não é mais o Único a fornecer nomes tara as dosagens: 
é preciso, depois, tomar em consideração cavalos que 

d se distnguiran, sob a égide e sistemas de corridas di-
ferentes. Além disso, o garanhão importante do dia de 
hoje, com freqüência, é tal em função de exigências 
que pouco ou riada têm em comum com as ex igénc ia» 
que, há oitenta anos, elevavam ai, palco da fama ga-
ranhões como 110 iopto,i iu Ls'0000, 1/. A "fash b inabi lity" 
de um -aranhão inglês atual está com freqtiéncia em 
função da capacidade de produzir indivíduos lirocurados 
pelo mercado norte-americano. Enfim, temos hoje as 
provas com finalidade propagandística, sem verdadeira 
signt ficaçáu selei iva, cujos conspícuos prêmios podern elc- 
var um garanhão bem acima de seus méritos et,t ivos. 

E eis que, devendo ai ualizai' a série de Vuiller, surge 
'sju ntânea a pergunta: é desejável recomendar uma 
dose cl' um ccii o reprodutor só pelo falo dele estai' em 
('vidência na Inglaterra ou alhures? Em outras pala-
vras, o sfashionahíe sire é por si elegível em uma atua-
lização das séries de Vuilli.'r? Ou não existem c'iccuns- 
1 áoc'ias tais, nu 1 ui'fe de nossa época, que nos aconsi-
lheni a caminhar com pés de chumbo antes cio admitir 
cima identidade dêsse gênero? Convém observar que 
estas perguntas põem em jôgo, nada mais nada menos, 
que o futuro da própria raça, pois é evidente que, se 
admitirmos que uni reprodutor possa ser avaliado ei-
c'effl ualmente nus pedigrees , nau por ser importante, 
mas em função da natureza particular do cavalo que 
lrudciz, liaticameite acabamos por predislór em téi'n,us 
ducil rinãrios a evolução (Ia raça em um ou em outro 
sentido, e esta é lima conseqüência na qual não creio 
tivesse \Tuill ier pensado quando elaborou suas séries dos 
cia ndes cavalos do século XIX. 

Todo» os estudos e tõdosas 	s» as üuc' se preocupam 
conl a sorte do puro-sangue estão de ac'õrdu cicio () grande 
mal do turfe contemlioràneo é a cada vêz roais acen-
tuada produção do cava [o inconsistente tornado idolo cai 
cl,'l cimento do cavalo consistente. Note-se que não estou 
falando em velocidade 1)1) em fundo e nem mesmo de 
prec'oc'idade e tardeza ; a q  uestão é muito mais lmportanh', 
Geralmente, identifica-se a velocidade cum a falta de sob. ,;- 
táneia, mas isto é impreciso, corno também é impreciso 
identificar a tardeza com a falta de velocidade, Th(- Tc -
tro'r/i é consicleradi, o cavalo mais veloz que já existiu; 
entretanto, sua função nos "pedigrees" é em sentido imi-
nentemente construtivo; examinem-se cem, duzentos ou 
quantos pedigrees" se deseje nos quais éle aparece, ver-
se-á que sua presença é sempre a garantia de grandes 
dotes morais" do produto que dêle descende. No extre-
mo oposto, Ron-in-Luw não impediu jamais a manifestação 
de valiosos dotes de velocidade nos produtos que dele 

descendem no setor feminino, e entre muitos casos O liii))» 

nol ásel é 1) de Loil/ .1?) Oi', que sempre ofereceu uni toque 
inconfundível de consistência. 

' 	P'io'uuj, e P/i 1, ei'ans ii'iaãos 	cópi'ius, aias niani- 
tc'staiani-se  de formas opostas seja nas coi'cidas seja na 
laca, r ()  ( ('((1?)  Clii poderoso ga 1 opador, que liei'c'ori'ia cuni 
exiti, todas as distâncias e podia realizar qualquer proeza. 
aias, flO haras, produziu giande quantidade de cavalos in-
c':nsistentes que. ür OUti'o lado, fa\orecerani a grande 
difusão numérica e geográfica de sua descendência e ainda 
hoje e dificílimo encontrar uni iaino de /Odru'o?J no qual 
se possa confiar c'>mptetameal e. Pliuros. entretanto, foi 
uni corredor mais aiodeslo, não 100 dotado de \ ii'tudes 
tala grande» façanhas. enihoia resistente e casistente, 
aias ao sentido genealógico teve tinia  influência multo 
mais construtiva que P'uro'oy. não só por ter produzido 
Nc (n'co. Pho ris. Cuoui'on ion e El Greco, mas também e 
principalmente p01' que o"in-bi'eeding" de seu nome de-
monstrou sei falir de resistência, de dotes morais" p0- 

si t ivos e, cai certo snt icE>, também de comportamento. 
Hoje, pelo menos um terço dos garanhões importantes 
que atuam na Inglaterra são descendentes diretos de 
JE>o'icoJ ou de PI>oros, aias os dêste último são o dobro 
dos de Eu ira'uij. Criou-se, portanto, o pi'oblenia cio ex-
cesso de Pó o/o is, aias a seqüência Plm/u riS-E? i>'u'u) t oni 
unia significação duplamente negativa, endluanto a se-
qtiênc'ia P/>ulorcs-P/>uro.s contém dois nomes que, cai certo 
sentido, se neutralizam i'eciprocanient e. 

A velocidade e o comportamento não são definitivos 
na avaliação de um reprodutor: se examinarmos bem 
a fundo, a verdadeira grande diferem ça entre um chefe-
de-raça e uni outro animal reside as dotes "morais". 
Se hoje ficamos perplexos diante da carência de grandes 
cavalos verificada na Inglaterra, é por que a evolu  
do mecanismo hípico inglês favoreceu o apai'ec'iment o de 
reprodutores que falham cai regularidade e cai continui-
dade. O próprio A orcu/e, que colhe triunfos em cada 
geração, mas ais deixa de lodo satisfeitos, porquanto não 
consegue produzir unia fênica de classe superar, já que 
demasiados filhos seus não sã?> útilmente aproveitáveis. 
tanto mais que outros perdeni fàcilniente a forma ou 
denanstram caráter e, até mesnici, pei'aiitaai-nie ciizer, 
são demasiadamente alazões e têm excesso de caprichos. 
Enfim, Aureole parece estar ainda longe do paradigma 
do garanhão ideal; aias, poderiam perguntar-aie, qual é 
êsse paradigma? Se considerarmos os resultados da pes-
quisa sôbre a 'Expansão cia população pulo-sangue", 
perigo das corridas que «e bastam maio siailites corrida» 
niesniu, que existe cai muitos países, e a necessidade 
de redescotji'ir'' c> ouro-sangue como aninia 1 adequado 
para todos os usos e tarefas cai função da sociedade
humana contemporânea. diria que o critério fi.uidamcnt aI 
para avaliar uni reprodutor como desejável ou não nas 
dosagens é se êsse reprodutor é capaz. .sàO)/>,. de coiis-
iii uir elemento construtivo da consistência de uni "pedi-
gree" ou, cai palavras ainda mais claras, se êsse reluo-
ciut oi' é capaz, slzi nho. de produzir o cavalo de rorrida 
('00)10 fo. 

Na época do trabalho de Vuiilior, repito, esta análise 
flã>) tinha razão de ser; se Isolou)! ou Bc nó Or ou Go-
/(1/li)? erani os elemento» mais cai evidência então, só 
por êste fato foram considerados automàticaniente capa-
zes de produzir o cavalo conipleto; aias hoje já não é 
assim e temos como exemplo os dois mais íaai>sus repro-
dutores de nossos tempos: Hijjc ro» e N oco. 

Contr'àriaaienie à niucla atual, não creio ahsolutamen-
ti' que Hoje> 1) e Ncurco, s'>zinhos, esle,jani em condições 
cio assegurar, dentro da laça puro-sangue. a realização 
do princípio pio darwiaiano da "survi vaI of lhe fi tI est". Sã>> 
giandeaiente solicitados quero dizc'c, nalui'alnsentc, seus 
descendentes diceiou prctue o puro-sangue hoje deve 
agradar o público e portanto os criadu'es deveni procurar 
produzir uni cavalo de Liiiiização imediata, mas isso nã 
significa que êste tipo cic cavalo seja necessàriaa>en t c 
aielhior que sE' possa produzir. Aliás, se a grande 
ração de de saúde pública junto a» criadores fõsse a cio 
rcc'ul>erar o cai ato consistente e creio que deva ser essa) 
seria preciso procurar ai>inter a influência de Hyid'rlou 
e N moo cai limites bem definidos. LI/perio> . cai sua 
longuíssima e pacifica carreira de garanhão em Newniai'-
ket, jamais produziu um macho realmente cimitIeto d'> aio 
corredor, nfic> se podendo reconhecer como tal 01(m) Toilor 

e todos os seus descendentes: ,ller >1>1. T)ulor iVJiut rol. 

Kooj of flie Tu/mi, que foi'aai absolutamente incapazes 
de produzir cavalos que liudesseni deter a invasão francêsa 
nas corridas clássicas e de fundo. O produto aiais efi- 
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ciente de Hyperion foi uma fêmea. Sim C/o,riut. Neai'co, 
em sua carreira um pouco mais curta mas não menos 
marcante de reprodutor, desenvolvida também em New-
market, jamais gerou um animal capaz de exprimir ia-
lotes absolutos aos quatro anos, e seus dois "derby-win-
11€ rs", Do ole e Nioi bus, lotam produzidos por éguas pro-
dutoras de robustissimas correntes de sangue. Tanto 
Hyje r,oii quanto Nc io'co, porém, foram inigualáveis 
produtores de cavalos brilhantes, sadios. manejáveis e 
lucrativos e por esta razão sua descendência propagou-se 
com rapidez extraordinária, especialmente nos Estados 
Unidos. Um "in-hreeding" sõbre Hj/ieriou OU IV ii lei) é 
a coisa mais normal que hoje se possa encontrar em 
um cavalo de boa criação, em qualquer parte do mundo, 
mas se me perguntarem se um tal 'in-breeding" é uni 
titulo de valor para o elemento que o traz, ficaria um 
tanto embaraçado para responder. Certamente indica 
uma alta concentração de sangue nobre, mas é muito 
duvidoso que permita "exploits" excepcionais em corridas. 
No.ui'u/lo/i é resultante da união entre Nearco e uma filha 
do solidissimo Bleiiheioi. e Nei'ei' Soy Diu da união de 
Nuscu lluh com uma filha do solidíssimo Wur Ai/oi rol. 
Entre os grandes corredores dos últimos anos, e falo dos 
realizadores de grandes façanhas, não me parece constar 
nenhum cavalo ''in-hreed" nobre em Hiip( )'?Oii OU N( 0, ('O. 

A questão complica-se ulteriormente pelo falo de que 
cada reprodutor, além do que êle mesmo representa, vale 
pelos nomes que apresenta em seu "pedigree". Hyperioii 
por exemplo, é filho de Goiiisboi'oiojõ por sua véz filho 
B(cjo ido) e de Selene, por sua vêz filha de Cmi iiC( r. 

Os três só chefes-de-raça importantes, mas não só Sao 
diferentes de Hijpei'ioo em seu significado genético, mas 
cada um dêtes diferente um do outro. Go nsboroiiqh é 
um dos poucos exemplos perfeitos do reprodutor clássico 
de nosso século. Cloi u i' é um grande transmissor de 
fibra e de dotes 'morais". Hoyo edo é uni elemento típico 
de resistência e de fundo. Qualquer "pedigree" que traga 
o nome de Hppeioai traz, portanto, juntamente c,)III as 
dúvidas que êste nome desperte no espirito cio exami-
nador existente, também os fatores pos)ti\ os expressos por 
G ( o iii .51)0100 ij/i , Bo jo i'd o e Clioucur. O caso (te Neutro é 
análogo. K filho de I'loo'os (nascido de P/oilio'is e de 

uma filha de ('moi ii(e)') e de Noqo io. nascida de Hu i( - 

soe 11 ( filho de R.(l,elois) c' de Co/oip, filha de Spc irioiol. 
São seis garanhões chefes-de-raça que se adicionam a 
Neo i'('O em qualquer ''pedigree'' em dl ue apareça ii nome 
clêste último e também Ides di feiencianu-se de Neo co 
quase na mesma proporção em que os antepassado' de 
[]pju i'ion dêste se di t'ei'encian. O único que si' pode 
comparar a IVc oiro, na capacidade de produzir animais 
brilhantes e lucrativos. é Ploiõo'is. Quanto aos outros. 

á conhecemos ('hourt i. em cujo esquema "moral" pode-
mos incluir R le bis e Rjiiirioio(. enquanto Plioros e 

110 reioo' 11 já fazem parte de outro grupo, ii dos r(— 
produtores de tendência meio-fundislic'a, porém possuido-
res de dotes "cubrais", de resistência e solidez superiores 
aos de _7\Tco i'('O e Pli o/o is. 

Qualquer' "pedigtee" que si examine, como de gara-
nhões chefes-de-raça, mostrará que os nomes consistentes 
são sempre em número superior aos nomes inconsistentes 
(emprego estas expressões para maior clareza e sem ne-
nhuma intenção depreciativa), com poucas exceções de 
c'orrediu'es inglêses nos quais as doses de (Ji'liy. So' Cosmo. 
Eoii' Ti'iii/, etc, foram exageradas proposilalniente lima 
assim se obter especialistas de atitudes bem delimitadas. 
E o número dos nomes consistentes é super'u)l' pdirdtue 
só nos últimos anos surgiram na Inglaterra reprodutores 
nos quais a importância supera as capacictactc's genéticas. 
Na primeira parte do século, apenas Cus ro e ()rbij são 
culpáveis de tal desequilíbrio e silmente com Ploibo is 
1913) temos o prinieiro exemplo de reprodutor com triun-

fos em escala mundial e foca dos esquemas clássicos con-
sagrados nas grandes provas de Newnuarket, Epsom e 
Doneaster. P/oi/o ris constitui a partida do grande ponto 
de inflexão da raça puro-sangue em direção à popula-
ridade nos hipódromos de todo ii mundo e a paralela in-
consistência em laça. O movimento de recuperação do 
puro-sangue destina-se a ter um tom anti-phalarisiano, 
como é provado pelos numerosos expoentes da criação 
francesa que, com freqüência, conquistam as provas mais 
difíceis e severas da Grã-Bretanha, literalmente passeando, 
no domínio dos produtos locais, que quase nunca ostentam 
Phoão'i,s no "pedigree" e raramente Hijpecioo, enquanto 
os inglêses são abundantemente munidos de um e de ou-
tro; e darei exemplos disto em um Próximo artigo. 

FAIRVÀ%', a despeito de ser irnlã() próprio dv ['haros, 
difei'enciou-se cti't' tanto na pista quanto 110 haras. 

Em sunua, os cinqüenta indivíduos que, por sua mi- - 
poc'tància histórica, foram considerados dignos da quali-
ficação da "Garanhões Chefes-de-Raça" de nosso século, 
não constituem uni grupo homogéneo cm têrmos de in-
fluência genética, mas pelo menos cinco grupos distintos 
que tentarei indicar da seguinte maneira: 

BRILHANTES . Pliobu ris, Foii'iroij. Hiqo'iioii , Nos-
i'iibio/i, Cieei'o, Oi'b,ci, Poii' Temi. P000i'000i, lodos inglêses, 
mais o francês Phuri.s e o italiano No,—(oro--o, 

INTERMEDIÁRIOS 	Os inglêses P/oo'os. Tio' Te- 
1009 So/oioii e Riy (lo iOd ,' os norte-americanos 

Bbocl,' Tcoi( ij e Coiiijiï ii o franco-italiano Hi i'i'c,scu' 11 
e o alemão Tic'iao. 

CLÁSSICOS 	As duas sequências inglésas So'ijofoii/- 
Rio odfoi'd-Bieo hei oi e RocA' So od-Tioe r,i, além cte Goi os-
boi'oiiqh. mais o francês Toiohi/ioii, os norte-mio ricoiio.s 
Couiit E/ei) e Rubi Lco e o "apolide" Pi'oe'e Ro.sc. 

ROBUSTOS . Aqui temos unia nítida predomináncia 
fiancésa. com  Tcildy, _4,slei'o.s. Bois Ru.s.scl. jté'ootui'o 11, 
Lo Ruroio, Vobouf. Chottou Bou,scout, Adioo'ob Drois c' 
Ilibei/o (italiano por nascimento, curas francês pelo san-
gue , aos quais acrescentamos os inglêses Ciuou'ci'. Ro-
lo ãos. ,'s'/icoroiiic) e Su ii,stio', o oh nulo (fli ooder e o norte-
americano lOoi' Pão. () aspecto numérico déste grupo 
acentua o glande serviço prestado pela França na con-
servação de preciosas reservas de consistência. 

PROFISSIONAIS Com êsle nome indico um gcuui 
cli' cavalos ingtêses especialistas nas mais árduas tarefas: 
DorA R000bcl, ,S'oii-iii-Lou'. Pre('ipiãi)iou, Hurij Ou. Abjj- 

Roeoiilo e ,S'o/ioio. Desejo observar, ('fltl'e pal'ên-
teses, que um estudioso norte-americano fêz um comen-
tário a respeito de Dor/' Roioi/d que, segundo éle, era 
suhstanc'ialmente uni grande ''nuler" e que foi adquirido 
pala a Alemanha com base cio seu esplêndido desempe-
nho velocistic'o na ''Royal Hunt Cup''. Resta Porém o 
fato de que Dork R000/rl gerou "stayers" e se continua 
através de "stayec's" em tõdas as partes do mundo. 

Emhora esta subdivisão constitua apenas uma tenta-
tiva preliminar de formação (te novas sondagens, é ('c'T't() 
dldi(' nos dá unia nova perspectiva na apreciação dos ga-
ranhões chefes-de-caça como elementos expressivos de um 
"pedigi'ee". Em outras palavras, não se trata mais de 
contar as presenças puras e simples déstes garanhões 
como eia possível e legitimo na época examinada por 

Vuiltier i, luras de avaliar o que exatamente cada um déles 
possa significar. A divisão em grupos segue. com  efeito, 
um critério de gradatividacle, passando do mais brilhante 
ao mais consistente através do ponto central cio classi-
cismo ortodoxo. E é significativo que os garanhões do 
primeiro (brilhantes) estejam quase todos cronológica-
mente próximos de nós, enquanto os garanhões dos (bis 
últimos grupos estão todos remotos no tempo, coou uma 
única exceção. a de _41/Jeidon. Também poder-se-ia dizer 
que êstes ciciei) grupos de garanhões são as cinco manei-
las de ser do puro-sangue. Uni "pedigree" poderia ser 
avaliado segundo as presenças de cada uni dos cinco gru-
pos e segundo tais presenças se ccincentreol mais em 
direção à ala direita, ao centro ou à ata esquerda. 1'ilas 
será necessário submeter estas doses a repetidas verifi-
cações. o que pretendo começar a fazer em uni próximo 
capítulo. 
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Foi no Rio, em 1871. Zéfiro ganhou o Prémio Ministério da Agricultura, para 
causar tremenda celeuma. Tudo porque êle fôra inscrito como brasileiro (por 

• 	adoç nãão) e era argentino 	
as 

de nascimento, enquanto não se descobria que Zéfiro 
• 	o era nem uma coisa nem outra, m 	inglês legitimo. O seu proprietário 

ficou aborrecidissimo com o acontecido, recolhendo-se à sua fazenda, com 
l06

.
dando inicio à criação nacional - que mais tarde se afirmaria em Prima- 

vera (neta de Zéfiro), primeira ganhadora brasileira. O fato vem a propósito 	• 
dos inúmeros imprevistos que podem ocorrer no turfe - para os quais O ES- 
TADO DE S. PAULO dedica amplo espaço, contando. minuciosamente, tudo 
o que se passa nesse esporte. Na sua maneira séria e objet!va  de bem infor-
mar, o ESTADO registra. dlàriamente, os grandes e pequenos acontecimentos 
de todos os setores. Porque o ESTADO é um dos melhores jornais do mundo. 



S. PAULO 


