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HARAS SÃO MIGUEL 
CAMPINAS - S. P. 

Proprietário: SR. ANTONIO ALVES DE MORAES 

Nearo 
Pharos 
N.,ara 

[

Nasrulla h 
Mumtaz Begun 

Blenhes m
Mumtaz Mahal 

Respite 
Flag of Truce 

Truculent 
I

r
Conco dia 

1 Orama 
D,ophon 
Cantelupe 
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CAMPANHA 
A campanha dos 2 anos de Capitain Kidd foi bastante 

expressiva, tendo vencido o "Stechworth Stakes" e o importante 
"National Breeders Procluce Stakes" (lb. 6.623) e colocando-se 
em 2.0 no "Gimcrack Stakes". 

Aos 3 anos correu os "2.000 Guineus", tendo se colocado em 
5.0 lugar, sendo depois vendido para os U.S.A. Prosseguindo sua 
campanha nesse Pais, ganhou 7 corridas, entre elas o "Fort Lau-
derdale Handicap" (sôbre Polylad e Petare. 1 milha e 1/16 em 
102 s. e o "Broaclway Handicap" (Aqueduct. 1 milha e 1/16 em 
102. 8 a.) e colocando-se no "I{ollywood Premiere Handicap" 
(Hollywood Park, ganho por Fleet Nasrullah) e no "Coronado 
Handicap" (Hollywood Park), totalizando USS 44.190. 

ALGUMAS REPRODUTORAS IMPORTADAS 

LA PAT'l'I 	Enchanted Forest V.T(HF/R 	SuperlorI1 
Branding 

IÂLY IRON  

BI( 	BÂMB()() 	
[ 

CANI)ELl1'.' (.-1RN()R\I 	Solonaway 

(IRCÊ 	1 Selim Hassan 1)rPI'ElI 	Grie FIRF CHO' 4 	Tucior Castle 

Citronade Desajiada 1 Foolish Falrel 



Propriedade de 

Revista Turf e Fomento Ltda. 

órgão Oficial das Comissões 

de Fomento e Turf do 

Jockey Club de São Paulo 	 IniCliatíva 	)  

Redator Responsável 

ANTERO DE CASTRO 
Já se disse que o Posto de Fomento Agropecuário do 

Jockey Club de São Paulo teria o seu lado negativo, repre- 

sentado pelo arrefecimento da iniciativa particular no setor 

das importações, çue provocaria como conseqüência de ofe- 

recer aos 	criadores 	os 	serviços 	de 	garanhões 	de 	primeira 

categoria. 	Tal temor não se justificava, como acaba de ficar 
cabalmente evidenciado nesta temporada, que ainda não che- 
gou ao seu término, pelo número esplêndido de reprodutores 

NA CAPA  
trazidos ou já comprados pelos haras paulistas na Europa, 

Zeriabre 	por 	Pharas 	e 	Remington. 	por - 
America do Norte e Argentina. 

Seventh 	Wonder, 	bicampeao 	do 	G. P. 

Brasil, 	o 	maior 	ganhador 	no 	Pais 	em Com efeito, a relação é das mais ricas e merece ser dada 
todos 	os 	tempos 	de 	criação 	ar. 	José . - 

para melhor ilustrar nossa te 	Liqonier, p01' \\ orden  e Va- 
Paulino 	Nogueira, vendido 	yea ri i o g 

ao sr. 	Theotonio 	Piza de 	Lara. marie, p01' Clarion, e Penny Stall, p01 Ommeyad e Rockaface, 

po 	Precipitation, ambos do Haras São Quirino ; Alipio. por 

Verso Ii e Alberta, por Nakamuro, e Haseltiõe, por Tenerani 

e Hopeful Duchess, P0" Hyperion, ambos dos Haras São José 

e Expedictus; Tamino, por Sing Sing e Fair and True, p01' 

Orthodox, 	do 	Haras 	Santa 	Terezinha ; 	Wakim eitei, 	por 

Wild Risk e Santa Isabel, por Dante, do Haras Mondésir; 
Aristocles, 	p01 	Aureole 	e 	Arietta, 	por 	Tudor 	Minstrel, 	do 
Haras Polaris; Po,inerol, por Aristophanes e Fond (te Cave, por 
Congiéve, do Haras Vargem Grande; Saladino, p0,' Seductor 
e 	Selima, 	p01' 	Selim 	Hassan, 	do 	Haras 	Prelúdio; 	Captciin 
Kicld, por Nearula e Ali Aboard, por Blube Peter, do Haras 
São Miguel; 	Siliage, 	por 	Amber e 	Sartelta, 	por Tourment, 
de um grupo de criadores, com sede no Haras Morro Gran- 
de; Dacldy R, por Olvmpia e Bienhara, por Bienheim II, do 

ANO 6 Haras 	Faxina; e Criméa 	por Crepeilo e Wai'spite, 	1)01' 	Pa- 

lestine, dos Haras Jahu 	e Rio 	das 	Pedras. 
JULHO Diante dêste fato, como negar, sem que se cometa injus- 

AGOSTO tiça, que os criadores 	nacionais, 	longe 	de ter renunciado à 

iniciativa particular, voltaram à provai' o dinamismo que os 
SETEMBRO caracteriza 	desde 	os 	primórdios 	da 	criação 	brasileira? 

DE 1966 
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seções de turfe a serviço 
da criação nacional 



Semana internacional da Gávea 

foi a festa da criação nacional 

G. P. Brasil: Zenabre 

G. P. Major Suckow: Jelante 

G. P. Presidente da República: Zaluar 

3 



A disputado 34. 1  Grande Prêmio 
Internacional Brasil, no maravilho-
so cenário cia Gávea, não destoou 
da grandeza das disputas anterio-
res, nem pelo seu aspecto social e 
menos ainda pelo seu significado 
esportivo. A importante prova, que 
integra o calendário mundial dos 
páreos internacionais, que contou 
com a presença de craques de ou-
tros dois países, correspondeu ple-
namente e, mais ainda, foi valor!- 

sada pela disputa das outras duas 
provas do mesmo caráter, o Gran-
de Prêmio Major Suckow e O Gran-
de Prêmio Presidente da República. 

O Hipódromo Brasileiro, a despei-
to da ausência do sol, apanhou um 
público que lotou tôdas as suas de-
pendências, e a presença na tribu-
na de honra cio eXmo. si'. presi-
dente da República, marechal Cas-
telo Branco, bem como de altas au- 

toridades civis e militares, de dele-
gações visitantes, de clubes congê-
neres nacionais e estrangeiros, de 
jornalistas turfislicos do País e do 
Exterior, contribuíram sobremodo 
ara que a festa máxima do turfe 

carioca, de sólida e bela tradição, 
se cumprisse com o maior dos bri-
lhantismos, para exaltação cio am-
1 lamente reconhecido valor cio 1 ur-
te nacional. 

G. P. Internacional Brasil 

Clarissimus 

Casciuetts 

Tedcty 

Astreila 

Sarda na pule 

Dia rua tIa I !ni'y 

P11 ai ai is 

Scapa Fiou- 

Craig ao Era o 

Bunvorry 

Bahrani 

Theresina 

1 lth'eles Sc'hoiar' 

Jury 

Doze animais se apresentaram à 
sela de partida dos 3.000 m: um 
uruguaio, dois argentinos e nove 
nacionais. Após trabalhosos prepa-
rativos, dada a partida, Gastão se 
atrasou algo, porque se assustou 
com o braço do slart ing-gate». O 
confirmador acabara de ser retira-
do. Non Plus Ultra foi O prii'nl'O 
a despontar, seguido de Lord Ri-
cardo, Fólio, Zenabre, Fiapo e 05 

demais. Na primeira passagem pe-
lo disco, Non Plus Ultra e Lord Ri-
cardo mantinham-se nas 1  isiçóes 
Principais, mas Gastão, que força-
ra, ultrapassando um a um os seus 
adversários, já disputava coo' Pó-
lio o terceiro lugar, ambos adian-
tados em relação a Falstaff, Zena-
bre, Fiapo, Itamai'aty, Random. 
Calcado, Dámelo e Daomé. No ini-
cio da curva da direita, Gastão, 
sempre forçando, ocupou a terceira 
colocação e, no inicio da reta opos-
ta, dominou Non Plus Ultra, assu-
mindo a vanguarda, ficando Lorci 
Ricardo em terceiro, com Zenabre 
depois. Logo a seguir, o filho de 
Pharas investiu, experimentado Por 
seu jóquei: foi o quanto bastou pa-
ra que se avivasse o ritmo cia cor-
rida, até então moderado. Na séta 
dos 1.400 m, Nori Plus Ultra tentou 
novamente a ponta, notando-se, por 
outro lado, que Calcado e Ranciom 
passavam por Zenabi'e. Nos 800 m, 
Non Plus Ultra, de novo na van-
guarda, roubada à Gastão, tinha 
Random pràlicamente a seu lado, 
vindo pouco mais atrás o uruguaio 
Calcado, com Fólio e Zenabre a 
seguir, atrasando-se algo Gastão. 
No final da curva, Random domi-
nou Non Plus Ultra, mas, incon-
tinente, Zenabre o assediou, tendo 
Calcado em terceiro, muito perto. 
Daí para frente, com ação impres-
sionante, Zenabre, pràtican0Ite 
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ZENABRE 

Maseuiiou, (l.St!lOhu, São Paulo, 1961 
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sem luta, passou por Rancluni e, na 
altura das primeiras arquibancadas, 
já corria com boa vantagem, evi-
denciando que não mais perderia. 
Entusiasmada, Dendico Garcia, na 
iminência de obter sua terceira vi-
tória consecutiva no G. P. «Brasib, 
pois que vencera anteriormente cura 
Leigo e com a próprio Zenabre, 
atirou fora o boné. Daí para o dis-
co, o craque nacional só fez ga-
lopar, embora aumentasse sempre 
sua vantagem. Rondom manteve o 
segundo lugar, repetindo-se com 
idênticos característico ,-, o final da 
mesma prova de 65, ainda que Cal-
cado e Gastão pressionassem o ca-
valo argentino. Tanto o uruguaio 
quanto o nacional terminaram mui-
to próximos de Random, o segunde 
em brilhante reação. Líird Ricar-
do, em atuação meritória, foi o 
quinto a chegar. 

Na curva do relógio, Non Plius Ultra, com Gastão em 
2.0, p01 fora, à frente de Lord Ricardo, Fólio e Zenabre 

Quadro técnico 

Grande Prêmio Brasil - Clássico internacional 
3.000 ia grama) 	Animais de qualquer pais, de 

4 e mais anos - 	Prêmios: Cr$ 96.000.000, sendo Cr$ 
60.000.000 ao primeiro colocado: Cr$ 18.000.000 ao se-
gundo: Cr$ 12.000.000 ao terceiro: e Cr$ 6.000.000 ao 
quarto. Aí) criador do vencedor, por ser nacional, 10 1 ; 

- Zenabre (macho, cast .,5 anos, Brasil, por Pha-
ras e Remington, da sr. Theotonio Piza de Laca). 
Dendico Garcia, 62 kg. Treinador. Sahbatino 
d'Amore, 

Ze na bI'C toma ia a ponta, passando por Ra ndoo i i' Calcado, 
enquanto Gastão esmorece; Lord Ricardo junto à cêrca 

2. 0  - Rondonl (macho, cast., 5 anos, Argentina, par 
Atabor e Venturada, do Stud M.A.O.C.), Luiz 
Rigoni, 62 kg. Treinador, Domingos E. Lora. 

3° 	Calcado (macho, casi., 4 anus, Uruguai. por Cua- 
trero e Capitolina, do Stud Vic Vac), Júlio Fa-
jardo, 58 kg. Treinador, Pallo Gelsi. 

40 	Gastão (macho, cast., 4 anos, Brasil, por Nor- 
dtc e Habla, do sr. Paulo José da Costa). Joa-
quim G. Silva, 58 kg. Treinador. Raul E. Mar-
tinez. 

5,0 - Lord Ricardo )macho. alazão, 5 anos, Brasil, por 
Away e Dark Trick. do Stud A. Paulo Alves, 
62 kg. Treinador, Darcy Cassas. 

6.1 	Falstaff (macho, tord., 4 anos. Brasil, por Maki 
e Onéa, dos Haras São José e Expedictus), An-
tonio Ricardo. 58 kg. Treinador, Ernani de 
Freitas.  

711 - Fiapo (macho, cast., 4 anos, Brasil, por Swallow 
Tail e Plastina, da sra. Zélia G. Peixoto de Cas-
tro), Adaltan Santos, 58 kg. Treinador, Manuel 
de Souza. 

- - Dáoielo (macho, castO anos, Argentina, por 
Sculptor e Parecida, do Stud Golondrina), Trine)) 
Leguisamo, 62 kg. Treinador. Roberto A. Gbi-
g liotli. 

9° - - Daomé (macho, alazão. 4 anos, Brasil, por Ca-
naletio e Uliria, do Stud Aranha e Aluisio), Ma-
nuel Silva. 58 kg. Treinador, Edmundo Cam-
l )oza ni. 

10. 0  - - Fólio (macho, caet., 4 anos, Brasil, por Zuido 
e Simples, do sr. António Carlos Amorim(, Da-
niel Pinto da Silva, 58 kg. Treinador, Manuel 
de Souza. 

11 . 0  - - Non Plus Ultra (macho, cast.. 4 anos, Brasil. 
por Gaudeamus e Rainy, do Haras São Bernar-
do S. A.), Alhênzio Barroso, 58 kg. Treinador, 
Alexandre Rostworowski. 

12. 1> - - Itamaraty )macho, cas)., 6 anos, Brasil. por Ra-
meran Khan e Frolic, do Haras Polaris), Fran-
cisco Irigoyen. 62 kg. Treinador, Mário Tibério. 

Não 	correu Quilmên (macho, cast., 	4 	anos, 	Chile, 
por Blue Net e Quintilla, do Stud Botafogo: 	treinador, 
Oscar 	Silva) 	- Tempo, 192" 	e 	4/10 (grama 	pesada): 
recorde, 	182" 	e 6/10, 	de Narvik 	--- Diferenças: 	vários 
corpos e 	pescoço - Criador, Haras Bela 	Esperança 	(si'. 
José 	Paulino 	Nogueira 

lÈ 



O craque brasileiro fugiu quanto entendeu o jóquei do 
adversário argentino Raiidom .Acorrida estava no fim 

Zenabre alcança o disco, ratificando a vitória de há uni 
ano. Tornara-se o campeão recordista de somas ganhas 

Firma-se Zenabre na ponta, seguido do argentino Raiidoiii 
e do uruguaio Calcado; Lord Ricardo e Gastão a seguir 

Zonabre traz assegurada a vitória no G. P. «Brasil» de 
1966; a dois cornos Random e, a outros dois, Calcado 

Campeão autêntico 
Znabre, treinado em C'dadc' Jai'-

(1 m (01' João de Castro Gocíoy, ('011 

ovItória no G. P. Brasil de 6P. 
at if cou ní'o) apenas sua coodicã 

de melhor cavalo nacIonal do mo-
m. nto, mas também de maior ga-
nhador de prêmios do País. Na 
verdade, somados aos seus já e]c'-
vades ganhos os Cr$ 60.000.000 que 
acabara de obter, tornou-se tam-
bém recordista sul-americano, pois 
seus prêmios somaram Cr$ ...... 
164.820.000, correspondendo Cr$ 
132.800.000 às vitórias e Cr$ . 
32.220.000 às colocações. Correu 17 
vezes, para levantar 9 provas, bem 
como obter 7 colocações, entre elas 
o terceiro para Maanirn e Ilama-
ratv no G. P. São Paulo do ano 
passado, o segundo para Trenzado 
na mesma prova cléste ano, e 1) 

quarto )ara Lausanne, Sulfeo e Au-
jelius no G. P. IV Centenário da 
C'dacle do Rio de Janeiro. 

Na Gávea, Zenahi'e correu 3 vê-
zes, obtendo 2 vitórias e 1 quarto, 
a que correspondem Cr$ 110.000.000 
pelos triunfos e Cr$ 5.000.000 pela 
cc1rcação. Total, Cr$ 115.000.000. 
Em Cidade Jardinc, lendo atuado 
14 vêzes, levantou 7 páreos, a que 
correspondem Cr$ 49.820.000, assim 
divididos: Cr$ 22.000.000 de primei-
ros lugares e Cr$ 27.220.000 de co-
locações. 

As vitórias clássicas de Zenahre 
foram as seguintes: duas vézes o 
G. P. Brasil (311011 m), oul ras duas 
o <Catorze de Março» (2.400 m), 
o «Governador do Estado.' (2.000 
m), e o «General Couto de Maga-
lhães», ou seja, a «Taça de Ouros 
(3.400 m). 

Atuou uma vez no Exterior, no 
«Gran Prémio Carlos Peliegrini>, 
em San Isidro, não obtendo colo-
cação. Correu então inexplicàvel-
mente de forma a render muito 
aquém de suas reais possibilidades. 

Origem invejável 
Znahre foi adquirido yearling ao 

Haras Bela Esperança pelo sr. Theo-
tonto Pisa de Lara. É filho do ca-
valo europeu Pharas e da égua na-
cional Remington que, além dêle, 
dera a fêmea Yocar, em 1960, por 
Ehoo, ficando vazia nos anos de 62 
e 63, para produzir Zarli, um ma-
cho também por Pharas, em 64, 
já então incorporada ao plantel do 
novo Haras Eduardo Guilherme, 
tendo, na temporada passada abor-
tado de Ortile, e ficado cheia do 
mesmo reprodutor neste ano. 

Pharas, de que descendem tam-
bém outros excelentes corredores, 
como os clássicos Garboleto, Han-
cita o Atat)asku, além de Tarento.  

'l'irso, Turin, Unido, Pêlo Duro, Za-
rin, Sumbi, Zana Gris, Zapi e Yel-
10w Rose, correu apenas três vêzes, 
ganhando nas duas primeiras ten-
tativas, e entrando descolocado no 
G. P. de Paris, no qual Serviu de 

>' faixa para um seu companheiro. 
Teve sua campanha cêdo interrom-
pida, por ter-se tornado portado!' 
de um defeito respiratório. É fi-
lho de Pharis, invicto em três apre-
sentações clássicas, e neto de Pha-
ros, um dos mais vigorosos chefes-
de-raça de todos os tempos. 

A mãe de Pharas, Astronomie, 
uma das mais notáveis éguas da 
criação Boussac, deu também os es-
plêndidos Arbar, Marsyas, Caracal-
la, Asmena, Arhele, Floriados e Ex-
tremadur, êste último igualmente 
incorporado à criação nacional, ser-
vindo no Rio Grande do Sul. 

Quanto à Reniington, a mãe de 
Zsnabre, ela venceu quatro provas. 
(1<)> 1.3011 aos 2.000 m. 1(1101< 01)1(10 

obtido várias colocações clássicas, 
atuando entre éguas de gi'ande fõr-
ça, como Dulce, Garça. Turquesa e 
Tzai'ina. Seu pai, Sevenlh Wonder, 
deu inúmeros ganhadores de realce, 
entre êles o tríplice-coroado Hani-
dam, a ganhadora do G. P. Sã 
Paulo, Jocosa, os clássicos Gomerv, 
Fanático, Halésia, Fanfarra, Giovi-
nezza, Blue Ribbon, além de Mai'-
se (mãe de Derah e Fuji-Yama), 
Ramar (mãe de Flat Foot, Gromar 
cc Inch ) e Sumatra (mãe de Za-
luar). Pelo lado materno, Reming-
lon provém de uma filha de Tur-
khan, Sultan's Way, que também 
deu Simôa. a mãe de Domage. A 
esta linhagem, que remonta à 
Trustful. pertence Theresina, por si 
só nome eloqüente. Desta mesma 
linhagem fazem parte outros nomes 
de incomum expressão, como Co-
roado, Scott ish Union, Congral ula-
tions, The Yuvaraj, The Druid, Lo-
leis Pat h. Ranlit  o Camdinton 
Ei ng. 
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Depois da, vitória, a recepção ainda na pista pelo pro- 
prietário e treinador, além de turfistas e fotógrafos 

G. P. Internacional Major Suckow 
A 1 1adi('ioflal prova de velocida-

de do meeting» internacional do 
Jockey Cluh Brasileiro teve quinze 
competidores, entre êtes o estran-
geiro Indimo. 

A partida não foi demorada, mas 
desfavorável a Frigia, que assim fi-
cou fora de corrida. Silêncio logo 
desjonlou, seguido por um grupo 
compacto de competidores, entre 
êles Screen Play e Fox-Trot, que 
o assediaram, notando-se depois as 
presenças de Indino e Seu Levy. 
Ao ser iniciada a reta, Indino ob-
teve urna providencial passagem, O 

que o possibilitou dominar Seu Le-
vy, quando êste havia livrado Van-
tagem sôbre Silêncio: contudo, o 
domínio do argentino foi efêmero, 
já que Jelante, por fora, e Bando-
neon, por dentro, sôbre êle avan-
çaram impetuosarnente, para domi-
ná-lo 200 ni antes do disco. Dai 
para diante, houve luta entre os 
dois cavalos paulistas, acabando por 
vencer Jelante, ao tempo em que 
Enid terminava em terceiro, che-
gando Silêncio e Seu Levy a seguir. 

Na reta do «Major Suckow», llandoneoii (lOmilia Indino, 
Seu Levy e Silêncio. Mas ,Jelante já corria Perto, por fora 

7 



A wr\  

Jelante alcança Bairdoneori, com Silêncio p01' (lefltl'O 
e Enid melhorando, 	O argentino 111(11110 parava muito 

J E L A N T E 

Masru!(00 	- 
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'se 

Jelrtiite conquista para a criação brasileira a primeira vi- 
tória internacional. Bandoneon fica em 2.1 , a meio corpo. 

Quadro técnico 

Grande P1'VIlIi() Major Suckow - (uláSSie() internacional 
1.000 m (grania) -- Para animais de qualquer pais 

de 3 e mais anos Prêmios: Cr$ 15.000.000, sendo Cr$ 
10.000.000 ao primeiro colocado: Cr$ 3.000.000 ao seguo 
do Cr$ 2.000.000 ao terceiro; e Cr$ 1.000.000 ao quarto. 
Ao criador do ganhador, 1)01 seu nacional, 100 

1."  - Jelante macho, castO anos, Brasil por Pewter 
Plalter e Elegãn( , ia, do sr. Mário D'Andréa), Liii? 
Rigoni, 59 kg. Treinador, Enir Feijó. 

	

2 . 0 	Baiidoneon (macho, cast., 4 anos. Brasil, pm 
Nor'dic e Vilania, de Rosário C. D. Ruiz) Nelsoi' 
Pereira, 58 kg. Treinador, Emilio Ruiz. 

3 1  - - Enid (fêmea, alazã. 5 anos. Brasil, por Fori Na 
poleón e Pinta, dos Haras São José e Expedic 
tus), José Machado, 57 kg. Treinador, Ei'nani 
de Freitas. 

	

40 	Silêncio (macho, cast.. 4 anos, Brasil, por Fas 
tener e Umhaúha, do sr. Maury Lemos Gama), 
Carlos R. Carvalho, 58 kg. Treinador, João E'mi-
lio de Souza. 

5» - Seu Levy (macho, cast., 4 anos, Brasil, por Ca-
dir e Xira, do Stud Agrosa), José Silva, 58 kg. 
Treinador, Levy Feri - eira. 

6.0 -- ScreenPlay (fêmea, alazã, 4 anos, Brasil, ior 
Royal Forest e Seandia, do Stud Monte Alegre), 
Salvador M. Cruz. Treinador. Waldemar Alves. 

	

7 0 	Vous Voilã (fêmea, cast., 4 anos, Brasil, por No- 
ceur e Noctámbule, do SI ud Timoneiro), Jose Ai- 
ves. 56 kg. Treinador, Juan J. Gonzalez. 

8.° - Fox-Trot (macho, alazão, 4 anos, Brasil, p01' Fort 
Napoleón e Tovama, dos Haras São José e Ex-
pedictus), Francisco Esteves, 58 kg. Treinador, 
Ernani de Freitas. 

- - ladino (macho, casl., 4 anos, Argentina, For,  Ca-
rapálida e Halay, do Stud El Albertino), Manuel 
Silva, 58 kg. Treinador, Domingos E. Lora. 

10.0 - Imortal (macho, alazão, 4 anos, Brasil, por Gua-
ranyz(nho e Chilacoa, do Stud Parati(, José P(_-
dro F.°, 58 kg. Treinador, Moacir Canejo. 

	

11.0 	Fado (macho, tord., 4 anos, Brasil, por Prosper 
e Bonne Amie, da sra. Zélia G. Peixoto de Cas-
tro), Adalion Santos. 58 kg. Treinador, José Luis 
Pedrosa. 

12 11  - Vadico macho, c'ast., 4 anos. Brasil, por Dclii-
zelte e Ática, do si - . Fernando da Silva Carrilho), 
Paulo Alves, 58 kg. Treinador, Henrique Tobias. 

13.0 -- Imperador Ricardo, ex-Ehro (macho, alazão, 5 
anos, Brasil, por Blackamoor e Terra Nova, do 
Siudo A), João Cai-lindo, 69 kg. Treinador, Dar-
cy Cassas. 

14 . 0  - - Saoti (macho, castO anos, Brasil. por 5lorcil 
e Ninfa, do Stud Corunibaense), Audálio Ma(-ha-
do, 59 kg. Treinador, Celestino Comes. 

	

00 	Privilégio (macho, cast., Brasil, por Profundo e 
Estênsula, do sr. Vici or Rozanier'), Antonio 51. 
Caminha, 58 kg. Treinador, Guilherme Ulloa. 

	

10." 	Fi'ígia 	(fêmea, cas)., 4 anos, Brasil, por Melody 
Fali- e Harpavi, do Haras Santa Terezinha), Cló- 
vis Dutra. 56 kg. Treinador. Juan J. Gonzalez. 

	

° Não largou 	Tempo, 60" e 4:10 (grama pesada): 
recorde, 56" e 810, de Royal Game - Diferenças: 3 4 
de corpo e 4 corpos -- Criador. Haras São Luiz (sr. Her-
nani de Azevedo Silva), 

8 



ZALUAR 

fciasruljii,, 	-- 	(T'ccstanhcc 	1901 São 	Priu]o 

1-3Iail(tfoi'd 611 c 	forO o  
RIa o cOe t5niicloor 

Uganda Itrida(icc 
1-lusO EB(iO 

11)45 
Griind 	P'racIe Diophoo 
Donnetta 

Ti»ei'esina 
'Traery Tocai ia c'  t3iiic' 	Til 

Pha tarja Pharos 	
Suo pa Flocv 

Benven u tu 	Cra ig a o Era n 
Cd tini 	Bur),, orry 

E yperion 
Mary Tudor II 

To u 'bit o ri 
LoiRa 

Seventh 
\V,,nd ei 

.6 11 ai AT O A 
1955 

0\\en  Tuitor 

Zoraya 
Nokka 

Segundo cIssico 
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a sua segunda conquista clássica. 
Anteriormente, em Cidade Jardim, 
havia vencido o Clássico .<Augusto  
Corrêa Barbosa» 1 ambém no qui-
lômetro, oportunidade em que, no 
tempo de 60' e 1/10,  na grama 
igualmente anormal, derrotara Za-
luar, Laurel, Rethurkan, Ai Jab-
bar, Biazon, Quatambu, Dakar, Pa-
lachu, Item, Hajibe e Irondolo. 
Sua cam p  nha compreende 25  

aprcsenlaçes, das quais 7 trans-
formou em \'it õrias, e oul Ias 12 
em colocações; assim, em 4 ocasiões 
apenasdeixou de figurar no mar-
rador, o que atesta sua regulari-
dade. Com  isso, levantou lrNios 
no valor de Cr$ 22.800.000, corres-
pondendo Cr$ 20.100.000 às vitórias 
e os restantes Cr$ 2.700.000 às co-
locações. 

Jelante é uni produto do avan-
cada Haras São Luiz, filho do re-
produtor europeu Pewtec' Plat tei', 
campeão das estatísticas de Cidade 
Jardim, e da égua nacional Ele- 

gância, cujo st ud i'ecoi'd » é o que 
se segue: em 1057, Fee]ing, fêmea, 
cor Pewter Platier : 58, Gláncia, 
fêmea, por Pewter Plat ter; 50, He-
lante, macho, por PewI cc Plat lei': 
60, Itaj uã, macho, cor Pewter Plal - 
ler 61, Jela ole, macho, por Pewt-
ter Plat ter 62, Nâncio, macho. poi 
Belo 63, Lega nt e, ai (1(11(1, por Nor-
dic: 64, Melante, macho, p01' Flat 
Foot e 65, Nelante, macho, P01 

Nordic; está cheia de Pewier Plat-
ter. Portanto, em dez anos de lia 
ras, não falhou jamais, 

G. P. Internacional Presidente da República 

A prova na milha foi disputada 
por onze parelheiros, entre os quais 
um estrangeiro. Zaluar, levando a 
mesma farda de Zenabre, com o 
mesmo jóquei e treinador do filho 
de Pharas, vencendo espetacular-
mente, pron unciou o retumbante 
êxito que, a seguir, seria conse-
guido na prova máxima nacional. 

Após grande demora, conseqüên-
cia da indocilidade de Fragonai. 
Walad e Biazon, foi dada a parti- 

da. que desfavoreceu Egon. Indino 
apareceu no comando, imediatamen-
te perseguido pelo favorito Frago-
nard, vindo depois, Walad, Mestre 
Jura e Zaluar, ficando Biazon em 
penúltimo. No final da reta opos-
ta, Fragonard logrou livrar vanta-
gem sóbre o argentino, enquanto, 
por fora, progredia Zaluai', com 
Quertile a seguir. Os três primei-
ros citados, até os derradeiros 300 
rn, travaram acirrada luta, quando 

então Zal uai-, algo por fora, domi-
nou a corrida. Uma vez adiante, 
Zaluar foi fortemente assediado por 
Queri ile e Biazon, que atropelaram 
com ímpeto, mas teve fõrças para 
resistir a ambos, ganhando espeta-
cularmente, para o que contribuiu 
decisivamente a habilidade de seu 
jóquei. Fragonard ficou no quar-
to lugar. 

Quadro técnico 

G. P. Presidente da ID'públiea - Clássico internacional 
1.600 m (grama) -- Para animais de qualquer pais, 

de 3 e mais anos Prêmios: Cr 24.000.000. sendo Cr$ 
15.000.000 ai) primeiro colocado: Cr$ 4.500.000 ao segun-
rIo, Cr$ 3.000.000 ao terceiro e Cr$ 1.500.000 ao quarto. 
Ao criador do vencedor, por ser nacional. 10' 

1." -- Zaluar (macho,  casl ., 5 anos, Brasil, por Ehoo 
e Sumatra, do sr. Theotonio Pisa de Lara), Deli-
db'o Garria, 611 kg. Treinador. Sabbnl ino (1'Amore. 

2." - Quertile (macho, cast., 6 anos, Brasil, por John 
Araby e Burtile, do sr. Dante Marchione), Anto-
nio Ricardo, 60 kg. Treinador, Claudemiro Pe-
leira. 

3.1 	Bia',.on (macho, cast., 6 anos, Brasil, por Astró- 
logo e Glória, do Stud Maria Valéria), Fidelis 
Sobreiro, 60 kg. Treinador, Alcides Morales. 

4." - Fragonard (macho, alazão, 4 anos, Brasil, por 
i-telíac'o e Clareira, dos Haras São José e Expe-
dctus), José Machado, 58 kg. Treinador, Ernani 
de Freitas. 

Fragonarci corre na ponta, ruas Zaluar já traz (lOnhina(Ia 
a situação, com Qeurtile e o argentino Indiano a seguir 
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Zatuar, da 11151)1,1 farda de 
Zenabre e também dirigido 
p01' Dendico Garcia, domina a 
situação no 2.° internacional 
da Gávea. Quertil(' a seguir, 
à frente de Biazon e Frago- 

nard 

5° 	hdino (macho, c'ast., 4 anos, Argentina, por Ca- 
cajálida e Hatav, do Stud El A!hertino) Manuel 
Silva, 56 kg. Treinador, Domingos E. Lora, 

6. 	Karatô (macho. c'asl .. 4 anos, Brasil. por Taki 
e Portoire. do Haras Ipiranga ), Antonio Bolino, 
58 kg. Treinador. José S. de Souza. 

70 -- Mestre Juca (macho. cast., 4 anos, Brasil. por 
John Araby e Pavuna, do Stud 20 de .Janeiro), 
Francisco Pereira E., 58 kg. Treinador, José 
Luis Pedrosa. 

8 11  -- Sereno ma( , ho, cast., 3 anos, Brasil, por Goyattá 
e Armor, do sr. Fernando R. Brito Koehler) ,.Joel 
Tinoco, 51 kg. Treinador. Juvenal Lourenço. 

Massari (macho, cast., 4 anos, Brasil. por Alhe- 

rigo e Clai'eta, do sr. Kennel h H. Mc' Crimmon 1 
José Silva, 38 kg. Treinador, Levy Ferreira. 

macho, c'asl ., 3 anos. Brasil, por Mehclm 
e Sotaina, do Stud jackoon), Mauro Andrade, 
31 kg. Treinador, Waldcmar G. Oliveira. 

11.0 - Egon 	(macho, alazão, 5 anos, Brasil, por Ai- 
herign e Prédica, cia sra. Zélia G. Peixoto de Cas-
tro), José Ramos, 60 kg. Treinador, José Luis 
Ped rosa. 

Nau largou. Não correram Silêncio, Kalapalo e 
Vi no Violo -- Tempo, 98" e 2/10 (grama pesada) re-
corde, 94" e 6.10, de Garça -- Diferenças: 3/4 de corpo 
e 1/2 corpo - Criador, Haras Bela Esperança (sr. José 
Paulino Nogueira). 

A terceira vitória internacio- 
nal para o Brasil veio com 
Zaluar. O filho de Ehoo ven- 
ceu o G. P. Presidente da Re- 
pública, batendo Biazon e F'ra- 
goHard na milha, no tempo 

(te 98" e 2/10 

Sete clássicos 
Das 8 vitórias de Za]uar, 7 são 

clássicas. O excelente milheiro, em 
Cidade Jardim, correu 20 vézes, pa-
ra obter 7 primeiros (6 clássicos). 
3 segundos, 3 terceiros, 1 quarto e 
3 quintos, com prêmios de CrS 
15.700.000 pelas vitórias e Cr$ 
6.930.000 pelas colocações, o que clã 
a soma de Cr$ 22.650.000. Na Gá-
vea, por sua vez, tendo corrido 8 
vêzes, obteve 1 vitória e 3 segun-
dos lugares. sendo Cr$ 15.000.000 o 
prémio do triunfo e de Cr$ 5.500.000 
os das colocações, somando, pois, 
Cr$ 20.550.000. Englobados 	êsses 
números, tem-se dados realmente 
expressivos: 28 apresentações, com 

vitórias (7 clássicos), 6 segundos. 
e 3 terceiros, 1 quarto, 4 quintos 
lugares, com 6 descolocações. por-
tanto. Prémios: Cr$ 30.700.000 pe-
las vitórias e Cr$ 12.500.000 pelas 
colocações, o que totaliza Cr$ .... 
43.200.001). 

As melhores vilórias de Zaluar 
foram obtidas no Clássico Repúbli-
ca dos Estados Unidos do Brasil 
(1.000 m, grama), G. P. Ipíranga 
1.609 m, grama), G. P. Juliano 

Martins (1.50)) m. grama). Clássi-
co Tiradentes (1.200 m, grama). 
Clássico Cândido Egydio (1.500 m. 
grama), G. P. Presidente do Joc'key 
Club (1.600 m, areia) e. natural-
mente, G. P. Presidente cia Repú-
blica (1.600 m. grama), êste último  

na Gávea, e os demais em Cidade 
Jardim. No Rio foi ainda o segun-
do colocado no Derby» (G. P. Cru-
zeiro cio Sul), para Predomínio, no 
G. P. Salgado Filho, pala Quertile, 
e no G. P. Conde de Harzherg, 
para Predomínio. 

Zaluar, de criação do Haras Bela 
Esperança, vendido 'myearling, como 
Zenabre, ao sr. Theotonio Piza de 
Lara, é um filho do europeu Eboo 
e da nacional Sumatra, de que é, 
por sinal, o único produto, pois fi-
cou vazia em 1960 e, após ter dado 
Zaluar, permaneceu vazia de Ehoo 
e Pewter Platter, mas, nesta tem-
porada, deverá dar seu segundo 
produto, já que se encontra cheia 
de Pharas. 
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Hipódromo de Cidade Jardim 

Grande Prêmio Ipiranga 
7 (1C sefen,lno 

Os melhores produtos de 3 anos, com cam-
panha no Hipódromo de Cidade Jardim, foi'-
maram o frondoso e belo campo do Grande Prê-
mio Ipiranga desta temporada, para disputa da 
clássica milha da primeira prova (Ia Tríplice-
corôa de Produtos. Embora Naftol figurasse 
entre os competidores como lidei, à vista de sua 

\o 01010 da reta tIo G. 1'. ipiranga, Naitol (loInilia a si-
tuação, (001 vantagem sôln'e (ood 	VilI e 6obelin 

O percurso 

Antes que fôsse retirado o confirmador, o 
"starter" logrou urna boa oportunidade para a 
partida, que foi dada em condições excelentes. 
Good Will foi o primeiro a despontar, seguido 

(010 mais tIo Luuil corpo livre sÕl)l't' 000ti %Vill, o líder se 
aproxima do disco. Gobelin alcança T(-mino no 3 1  posto 

esplêndida campanha, esperava-se que, por ra-
zões as mais diversas, outros valores, sobretudo 
Texano, Good Will e Galaripo, êste ainda invicto, 
se situassem pelo menos em um mesmo plano 
que êle. O que se viu, todavia, foi o filho de 
Burpham e Fava ratificar sua liderança, cum-
prindo uma atuação plena de méritos. 

"-a-. 

11 

Nos 200 t ii, Na Ito 1 ti e te udo - se de (100(1 MIL e O qua ult O 

Gobelin melhorava muito; Texano pelo meio da raia 

de Naftol, Texano e Gotardo, ficando Grapeto 
e Maroto nos últimos lugares. Cumpridos os 
primeiros 300 m, Naftol dominou Good Will, 
firmando-se na principal posição, enquanto Te-
xano e Gotardo, na ordem, vinham a seguir. 
Todo o final da reta oposta bem corno a curva 
da Vila Hípica foram cumpridos sem que se 

NAFTOL 
Masculino - Castanho 	1963 - São Paulo 
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Depois das pedras, Naftol de- 
fende-se do duplo ataque de 
(ood W'ilI e 6obelin ; (otai'- 
(lo corre por dentro e, por 
meio raia, Texano. Os de- 
mais estão completamente fo- 

ra de páreo 

registrasse alterações de monta, notando-se a 
firmeza com que Naftol prosseguia galopando 
à frente do pelotão. Uma vez alcançado o tiro 
direto, Gotardo e Texano procuraram avançar 
por fora do vanguardeiro, mas, nos 250 m, Naf-
tol ampliou sua vantagem sôbre Good Will, ao 
tempo em que Gobelin, com ímpeto, atropelava 
o segundo colocado. Naftol acabou ganhando 
com luz sôbre Good \Vill que, por sua vez, de-
fendeu-se corajosamente do assedio de Gobelin, 
que lhe ficou à cabeça apenas. Depois terminou 
Gotardo e, algo mais aberto, Texano, ambos re-
lativamente próximos do terceiro, seguindo-se 
Dilema, Nanquim e Maroto, muito juntos, adian-
te de Galaripo, que se adaptou mal à grama 
úmida, terminando nos últimos postos Tio Araby 
e Grapeto. 

Resumo 

Grande Pi'é,u io Ipiranga. - Primeira prova 
da Tríplice-coroa de Produtos 	Para produtos 
nacionais de 3 anos - 1.609 m (grama) 	Pré- 

mios: Cr 15.000.000 ao primeiro colocado; Cr$ 
4.500.000 ao segundo; Cr$ 3.000.000 ao terceiro; 
e Cr$ 1.500.000 ao quarto. Total, Cr. ..... 
24.000.000. Aos criadores, Wr.  

1.0 	Naftol (macho, casi., 3 anus, de São Paulo, por 
Burpham e Fava, dos Haras Jahu e Rio das Pe-
dias), Joaquim G. Silva, 56 kg. Treinador, Cas-
torino Borges. 

2 1 ) 	Good Will (macho, cast., 3 anos, de São Paulo, 
por Dragon Bianc' e Queen Bee, dos Haras São 
José e Expedictus), José Alves, 56 kg. Treina-
dor, Waldemar de Paula Mondes. 

3.0 	6obelin macho, cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Fastener e Bailada, do Stud Rio Grande), José 
Fagundes, 56 kg. Treinador, Francisco V. Na-
vario. 

4.0 	(otardo macho, cast., 3 anos. de São Paulo, por 
Melody Fair e Vaga, do Haras Santa Terezinha), 
Antonio Bolino, 56 kg. Treinador, Juan José 
Go o zal es. 

5° 	Texano (macho, cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Peter's Choice e Céres. do Slud São Lázaro), 
Carlos lombardo, 56 kg. Treinador, Waidemar 
de Paula Mondes. 

L,J 
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Depois das pedias. Naftol de- 
fende-se do (1111)10 ataque de 
Gooti %Vill e Gobelin, enquan- 
to Gotardo esmorecia, 1)01 

dentro, e Texano se apresen- 
tava por fora, sem ação 

6." 	Dilema (macho, cast., 3 anos, de São Paulo, por 

Major's Dilemma e opera, do Stud Maioral), AI-

hênzio Barroso, 56 kg. Treinador, José Olivei-
ra Jr. 

7," 	Nanquim (macho, cast.. 3 anos, de São Paulo, 

por Adil e Scoltish Dilemma, dos Haras Jahu e 

Rio das Pedras), 56 kg. Treinador, Castorino 
Borges. 

8» - Maroto (macho, alazão, 3 anos, de São Paulo. 
por Flamhoyanl de Fresnay e Zazá Bonilha, do 

Haras Louveira, José O. Silva F.°, 56 kg. Trei-

nador. Osvaldo Franco. 

9» - Galaripo (macho, ('ast., 3 anos, de São Paulo, 
p01' Melody Fair e Amizade, do Haras San)a Te-

rezinha), Clóvis Dutra, 56 kg. Treinador, Tua' 
Gonzalez, 

10.0 	Tio Araby (ma(-ho, loi'd .3 anos, de São Paulo. 
por Johnny Reed e Rad)ant Araby, do si'. An-

tonio SalIum ( , Ermelino Sampaio, 56 kg. Trei-

nador, Milton Signoretti, 

11.0 	Grapeto (macho, cast., 3 anos, de São Paulo. 

por Nordic e Grapa, do Haras Eduardo Guilher-

me), Luiz Rigoni, 56 kg. Treinador, Anho 
Schiavon. 

Tempo, 98" e 9/10 (grama úmida) ; recor -
de, 96" e 2/10, de Salmon. Diferenças: um cor-
po e meio e cabeça. Criador, Haras Jahu e Rio 
das Pedias (si-s. J. Adhemar e Nelson de AI-
incida Prado) 

O ganhador 

Sete vezes foi apresentado Naftol, tendo 
transformado 5 delas em vitórias e as duas res-
tantes em segundos lugares. Seus prêmios so- 

bem à Cr$ 33.100.000, correspondendo Cr 
31.000.000 aos triunfos e os restantes Cr$ . 
2.100.000 às colocações. 

- A campanha de Naftol é uma brilhante se- 
qüência 	

s 
qüehicia de apresentações. Na ordem cronológi- 
ca, seus desempenhos são os seguintes: na es-
tréia, em fevereiro, secundou Texano nos 1.000 
m do Prêmio Raphael de Barros F', à pequena 
diferença, adiantando-se à Jispiatino, Garding'o, 
Arrulho e Níscaro. Venceu o Prêmio Caporal, 
em 60" e 2/10 para o quilômetro, em pista de 
grama macia, suplantando Realejo, Tasroof, 
Grapeto, Dino, Querubim, Sans Reproche, Good 
\Vill e Tietê. Foi segundo, ainda para Texano, 
agora a diferença pouco maior, nos 1.200 rn do 
Clássico Presidente Herculano de Freitas, ter-
minando adiante de Jispiatino, Realejo, Dilema, 
Gotardo, Good Will, Delmo e Tê,jo. Daí para 
frente, não mais perderia: venceu o Clássico 
Presidente João Tobias de Aguiar, já em abri!, 
derrotando Texano por pequena margem, após 
uma luta empolgante, que durou a maior parte 
cio percurso de 1.300 m (grama leve) , marcan-
do 79" e 3/10, chegando do terceiro lugar em 
diante os potros Good Will, Dilema, Xicungo, 
Tepejara, Jisplatino e Químico. Levantou o G. 
P. Antenor de Lara Campos Seleção de Po-
tros - em 90" e 8/10 para os 1.500 m, grama 
leve, batendo Gooci Will, Têjo, Dilema, Tylei', 
Dedal, D'Are, Cavão e Aguilhão. Triunfou de- 
pois no G. P. Juliano Martins 	Seleção de 
Produtos 	ainda em 1.500 m (90" e 3/10, 
grama leve), derrotando Good \Vill, Dilema, Tv-
ler, Clonlpão e Jisplatino. Após isso, foi reser-
vado para atuar no G. P. Ipii'ang'a, o que fez 
com invejável eficiência, já que construiu sua 
vitória às próprias custas, tornando inútil a pre-
sença de Nanquim, que com êle atuou em pa-
relha, com presumível "faixa". 
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Naftol veme com luz; ( ooil %Vilí dominou Gobelin 
por pescoço e Texano por fora tomou a Dilema o 4. 1  lugar 

Naftol é filho cio cavalo europeu Burpham, 
ganhador em seu país de origem, e também em 
Cidade Jardim, onde, em 3 apresentações, obteve 
duas vitórias e um segundo lugar. Levado ao 
liaras, produziu com êxito invulgar, porquanto, 
além de havei dado o grande campeão interna-
cional Farwell, produziu a clássica Milheira, tam-
bém de porte internacional, os esplêndidos Lau-
rel e Laconde, e os úteis Lembléia, Leôa, Limiar, 
Morávia, Mirra, Quebello, Nhandeara, Magno e 
outros. 

A mãe de Naftol é a nacional Fava, uma 
filha de Nyangal, reprodutor que, após servir 
no Fiaras Jahu, onde produziu de forma mar-
cante, tanto que é seu filho o duplamente bem 
sucedido Caporal : nas pistas e na reprodução,  

foi negociado para a Argentina, onde segue dan-
do elementos excelentes, de que são exemplos 
mais recentes Aller (Clássico General San Mar-
tin), Pigmento (Clássico Vicente L. Casares) e 
High Roaci (Prêmio Especial Centenario de Ia 
Sociedade Rural Argentina). Além disso, Nyan-
gal deixou filhas que enriquecem o plantel das 
reprodutoras nacionais, de que são exemplo, além 
de Fava, também Embroesa, a mãe cia ótima po-
tranca Nôa, e Cadência, que produziu os valores 
destacados Jadilia e Laconde. 

O "stud record" de Fava é o seguinte: em 
1962, deu Mandil, macho por Mil; em 63, Naf-
tol ; em 64, Oboé, macho por Mil; em 65, Pru-
dente, macho por Burpham ; e nesta temporada 
teve produto de Adil. 

O líder Naftol deixa a pista, 
após a consagradora vitória, 
sob os olhares alegres de seus 
proprietários. O filho de Bur-
phani e Fava candidatou-se ao 

título de tríplice-coroado 
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Prêmio Joaquim da Cunha 

B ueno 

2 dc julho 

Abriu-se o terceiro trimestre, ao âmbito das 
provas de animação, com a disputa do interes-
sante Prêmio Joaquim da Cunha Bueno, desti-
nado às potrancas, já então com três anos, iné-
ditas, filhas de pais nacionais. Prevaleceu Xin-
xilá, um bem lançado produto do tradicional Ha-
ias Santa Bárbara. 

Durante os trabalhos (lo alinhamento, Za-
relha, que fôra eleita favorita, desmontou o jó-
quei João M. Amorim, voltando disparada ao 
padoque, razão pela qual foi retirada. Dada a 
partida em bom momento, Xinxilá logo despon-
tou, seguida de Pashalik, Cassandra e Jalençon. 
Pouco antes da curva, Jalençon passou por Cas-
sandra e Pashalik, ocupando a segunda colocação 
mas, logo na entrada da reta, Xinxilá ampliou 
sua vantagem, percebendo-se que não mais per-
deria. A filha de Xasco, com efeito, acabou 
ganhando por muitos corpos, ao tempo em que 
Jalençon punha também entre si e Pashalik, a 
terceira colocada, considerável diferença. 

Resumo 

Prêmio Joaquim (la Gim h a Buen o - Ani -
mação - Para potrancas nacionais de 3 anos, 
inéditas, filhas de pais nacionais - 1.400 ni 
(areia) - Prêmios, Cr$ 3.000.000 à primeira 
colocada; Cr 900.000 à segunda; Cr$ 600.000 
à terceira; e C$ 300.000 à quarta. Total, Cr$ 
4.800.000. Aos criadores, 10 

1.° 	Xinxilá (fêmea, casi., 3 anos, São Paulo, por Xasco 
e Xica, do sr. Roberto Alves de Almeida), Marden 
Alonso, 56 kg. Treinador, Rafael Rondelli. 

ij 

Xinilá volta à repesageni a)OSav itoria no Prêmio 
Joaquim da ('unha Bueno . Marden .l onso foi o seu piloto 

XINXILÁ 	 NELÉU 
Feminino, Castanho 	 iI)!seullno, ('estanho 

1003, São Paulo 	 1963. São Paulo 
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2 1 	Jalençon (fêmea, alazã. 3 anos, São Paulo, por 
Alencon e Safira C( ,ylão, do sr. João B. Rodrigues 
do Prado), Alhênzio Barroso. 56 kg. Treinador, AI-
Perto Nóbrega. 

3° -- Pashalik (fêmea, east., 3 anos, Paraná, por Boxeur 
e Dijibuti, do Slud Real), João Roldão, 56 kg. 
Treinador, Domingos Alt ran. 

4° 	(Stssandra fêmea, alazã, 3 anos, São Paulo, por 
Jazarie e Batiy's Choice, do Stud Smith de Vas-
concelloel, José Camargo, 56 kg. Treinador, Ed-
niu ido Campozani. 

Não correu Zarelha - Tempo, 90" (areia 
leve) ; recorde, 85" e 2/10, de Ouro Pálido - 
Diferenças: váiios e vários corpos Criador, 
Haras Santa Bárbara (Roberto Alves de Al-
meida). 

A ganhadora 

Xinxilá é filha de Xasco, um dos melho-
res elementos de sua geração a despeito de ter 
sido coetâneo do extraordinário Farvell. Entre 
suas vitórias vale mencionar as obtidas no G. P. 
Raphael de Barros, em 1.800 m, sôbre Esqui-
máu, Hei- os, Loupiot, e outros; no G. P. Antonio 
Prado, em 1.609 m, sôbre Lohengrin, Martinic, 
1-ivpccrite e outros; e no G. P. Governador do 
Estado, em 2.000 m, sôbre Jocelyn, Sisamo, 
Acteon e outros, sendo igualmente de menção 
as colocações registradas no G. P. Outono (Gá-
vea, 1.600 m) segundo para Hyperio ; no G. P. 
Jockey  Club do Rio de Janeiro (Gávea, 1.400 rn) 
terceiro para Fui i-Yama e Sisamo; no G. P. Li-
neu de Paula Machado (2.000 m) segundo para 
Gabaii; e no G. P. Presidente do Jockey Club 
(1.609 m) : segundo para Sísamo. Levado à Ve-
nezuela, não pôde corresponder pois teve sua for -
ma comprometida como conseqüência da excessi-
va demora do transporte. 

A mãe de Xinxilá é Xica, ganhadora aos 4 
e 5 anos, e por sinal, neta materna de Blue 
Baron como o próprio Xasco, resultando, pois, 
clêsse cruzamento, uni arrojado "in-breed ing". 
Tendo ingressado no liaras em 61, Xica teve, 
no ano seguinte, um produto natimorto, de Aca-
pulco, para depois dar Xino'ilú, ficai' vazia de 
Real Forest em 1964, e produzir Xiia,l, um 
macho, pot' Xasco, no ano passado. 
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Neléu. com  meio corpo sôbre 
Taipé, vence o Prêmio Jaynw 
Torres. Joaquim G. Silva foi 
o piloto do filho de Caporal, 
que niarcou 89" para os 1.400 
m, areia leve, do páreo de 

inéditos 

Prêmio Jayme Torres 

3 de julho 

Assim corno, no dia anterior, o Prêmio Joa-
quim cia Cunha Bueno reunira potrancas, O Pie-
mio Jayme Torres congregou potros, obedecendo 
os mesmos característicos técnicos: para animais 
de 3 anos, inéditos, filhos de pais nacionais. A 
vitória foi, corno era amplamente esperado, ob-
tida por Neléu, produto dos consagrados Haras 
Jahú e Rio das Pedras. 

Percurso 

A partida foi rápida e boa. Neléu apare-
ceu adiante, correndo bem junto da cêrca in-
terna, perseguido por Taipé, Gibi, Drink, San-
telmo e Mouro. Iniciada a curva da Vila Hípi-
ca, Taipé forçou mais, obrigando Neléu a tornar 
mais rápido o "train" cia corrida e, uma vez 
alcançada a reta, intensificou seu ataque ao fa-
vorito. A prova só foi decidida nos últimos me-
tios, quando Neléu mostrou que era capaz de 
conter Téjo, assim ganhando. Dos demais, 
Drink foi o melhor, não apenas por ter entrado 
em terceiro, mas por ter figurado durante todo 
o percurso. 

Resumo 

Prémio Jayme Torres - Animação - Para 
potros nacionais de 3 anos, inéditos, filhos de 
pais nacionais - 1.400 m (areia) 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$ 4.800.000. Aos 
criadores, 10. 

1.0 -- Neléu (macho, cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Caporal e Dybarine, dos Haras Jahu e Rio das 

Pedias), Joaquim O. Silva, 56 kg. 'I'reinador. Cas-
1 orino Borges. 

2.' 	Taipé (macho, cast., 3 anos, São Paulo, por Xasco 
e Taiúva, do Stud Pôrlo Feliz), Alhénzio Barroso. 
56 kg. Treinador, Rafael Rondelli. 

3. 1 	Di'inh (macho. cast., 3 anos São Paulo, por Kalaus 
e Hiadõ, do Fiaras Terra Branca), Roberto Diniz, 
56 kg. Treinador, Canino Anlhur. 

4,0 - (uibi (macho, cast., 3 anos, São Paulo, por Maki 
e Marlv, do Stud Claudia), Aleksian Artin. 56 kg. 
Treinador. Jorge Oliveira Jr. 

5.' 	Satitelmo (macho, alazão, 3 anos, São Paulo, por 
Ogan e Gôa, dos srs. Salgado & Figueiredo), Juan 
Mai'chant, 56 kg. Treinador, Fernando Sch neider. 

6. 	Mouro (macho, alazão, 3 anos, São Paulo, por Ja- 
zão e Angolina, do Haras Louveira), Unias Bueno, 
56 kg. Treinador, Osvaldo Franco. 

Não correu Nouveau Riche - Tempo, 89" 
(areia leve) ; recorde, 85" e 2/10, de Ouro Pá-
lido - Diferenças: meio corpo e vários corpos 
- Criador, Haras Jahu e Rio das Pedras (J. 
Adhernai' e Nelson de Almeida Prado). 

O ganhador 

O pai de Neléu, Caporal, foi o melhor dos 
produtos de sua geração, tendo, em três anos 
de campanha, corrido 16 vezes, obtendo 9 vitó-
rias, 8 delas clássicas, além de 1 segundo, 2 ter-
ceiros e 2 quartos lugares, descolocando-se, pois, 
em duas oportunidades apenas. Seus êxitos clás-
sicos foram assinalados nos seguintes Grandes 
Prêmios: "Lineu de Paula Machado", "Derby 
Paulista", "Manfredo Costa Jr.", "Prefeitura 
Municipal " , "29 de Outubro" e "Consagração". 

Dybarine ganhou aos 3, 1 e 5 anos, tendo, 
uma vez incorporada à criação, registrado o se-
guinte "stud i'ecord" : em 1960, Jyba.i'ine, fêmea 
por Adil; em 61, LJho)ifle, fêmea por Adil; em 
62, Messidor, macho por Caporal; em 63, Neléu, 
macho por Capoi'al ; em 64, Ovteross, macho por 
Capoi'al; e em 65, Pendor ou Persiano, macho 
por Adil. 
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Na curva do padoque, Vaudevilie aInda é o ponteiro, 
mas já fortemente atacado por Gastão e Non Plus Ultra 

o, 

Clássico Nove de Julho 
9 ((e /v1/l0 

ê 
1% 

' —44 

amhlo litura a )IoVii na i» j)ISifi1II 1)ClaS pedras, 
com Gastão e Noii Plus Ultra; atrás Tiépolo e Estibordo 

A primeira das grandes provas cio penúltimo 
trimestre da temporada, o Clássico Nove de Ju-
lho, correu-se com inteiro êxito, havendo em tôr-
no de sua disputa grande expectativa, ocasio-
nada pelo nôvo confronto de fôrças entre Gastão 
e Non Plus Ultra, que, de fato, dominaram a 
corrida, mas o primeiro acabou ganhando com 
facilidade, não ocorrendo assim o difícil final 
que se esperava. 

Percurso 

A partida foi dada com os cinco concorren-
tes em movimento e foi boa. Vaudeville tomou 
a dianteira, com Gastão e Non Plus Ultra a se-
guir. Mais atrás corriam Estibordo e Tiépolo. 
O ritmo da corrida foi desde logo ligeiro e, quan-
do da primeira passagem pelo disco, Gastão as-
sediava Vaudevilie, tentando dominá-lo, mas sem 

Gastão e Non Plus Ultra ciii viva luta na entrada da 
reta final; Estibordo corre em 3. 1. e, a seguir, Tiépolo 



st%Tre 

Na segunda metade da reta 
fiial, o cavalo Gastão começa 
a fugir do adversário Non 
Plus Ultra. Trazia ação mui- 
to viva o filho de Nordic, que 
acabou ganhando com grande 

facilidade 

êxito. Non Plus Ultra corria em terceiro, bem 
próximo, enquanto Estibordo e Tiépolo iam mais 
atrasados. Na curva da direita, Vaudevilie, ví-
tima das próprias baldas, "cravou" e, alcançada 
a reta oposta, recusou-se a correr. Gastão e 
Non Plus Ultra passaram então a ocupar as pri-
meiras posições, com Estibordo e Tiépolo depois. 
Nos 1.400 m, Non Plus Ultra atacou Gastão, 
travando-se logo viva luta, que perdurou até os 
200 m finais, ocasião em que Gastão se despren-
deu do adversário, logo se destacou, para acabar 
ganhando com facilidade. Estibordo, por haver 
avançado bastante nos últimos metros, prometeu 
colocar em perigo a posição de Non Plus Ultra 
que, todavia, pode garantir a dupla com alguma 
folga. 

3,0 - Estibordo (macho, alazão, 6 anos, do Rio Grande 
do Sul, por Torpedo e Esquadra, do Stud Mari-
nha), José Fagundes, 62 kg. Treinador, Francisco 
V. Navarro. 

40 	Tiépolo (macho, alazão, 6 anos, de São Paulo, por 
Saudjar e Distribution, do Haras Faxina), Fidelis 
Sobreiro, 62 kg. Treinador, Alberto Altermann F.°. 

5° 	Vaudeville (macho, cast., 5 anos, São Paulo, por 
Royal Forest e Vaniglia, do Stud Fetiche), Edson 
Amorim, 62 kg. Treinador, Gabriel Enriquez 

Tempo, 194" e 2/10 (areia leve) ; recorde, 
191" e 6/10, de Vaudevilie. Diferenças: três 
corpos e dois corpos - Criador, Haras Porta 
do Céu (si'. Urbano Junqueira Meirelies). 

Resumo 

Clássico No'e de Julho - Para cavalos de 
qualquer país de 4 e mais anos - 3.000 m 
(areia) Prêmios: 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 dos nacionais, 10 

1.0 	Gastão (macho, cast., 4 anos, São Paulo, Por Nor- 

dic e Habla, do sr. Paulo José da Costa), Joaquim 

G. Silva, 58 kg. Treinador, Raul E. Martinez. 

2.1 - Non Plus Ultra (macho, casL, 4 anos, São Paulo, 
por Gaudearnus e Rainy, do Haras São Bernardo 

S. A.), Alhênzio Barroso, 58 kg. Treinador, Ale-

xandre Rostworowski. 
Gastão fugiu bastante dos adversários Iara vencer o 
Nove de Julho; Non Plus Ultra e Estibordo a seguir 
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(astiio vence o Nove de .Jtiho com boa va.itagein sõbie 
Non Plus Ultra e Estibordo. Joaquim G. Silva foi o piloto 

O ganhador 

Incluindo-se sua anterior atuação, que foi  
na Gávea, oportunidade em que obteve o ter-
ceiro lugar para Fólio e El Asteróide, nos 3.000 
m cio G. P. Os\valdo Aranha, esta foi a 27 ten-
tativa de Gastão, que já obteve 5 vitórias (duas 
em provas de animação e urna em clássico) e 
16 colocações, entrando, pois, clescolocado em 6 
oportunidades. Seus prêmios são de Cr 
15.320.000 pelas vitórias e Cr 10.6 10.000 pelas 
colocações, o que dá o total de Cr 25.960.000. 

As duas provas de animação conquistadas 
pelo filho de Nordic foram o Prêmio Almirante 
Barroso (2.400 m, AL, 152" e 5 /1 10) sôbre Non 
Plus '[Iltra, Estibordo, Mici'on e outros, e o Prê-
mio "Ulysses Paes de Barros (2.000 rn, AE, 
127" e 7/10), sôbre Magloire, Full Hand, Re-
thurkan e Ralapalo. Mas, além dêsses triunfos 
e, naturalmente, do clássico aqui focalizado, me-
recem destaque algumas das inúmeras coloca-
ções de Gastão: os segundos lugares no "Con-
sagração" (3.000 m) , para Kacônio ; no "Gal. 

Couto de Magalhães" (3.400 rn), para Zenabre; 
e no "Outono" (1.300 m), para Olheiro; e os 
terceiros lugares no "Derby Paulista" (2.400 rn), 
para Kacônio e Mascate; e no "Bento de Paula 
Souza" (1.800 m), para Faim e Aniversariante. 

Gastão, sendo filho de Nordic, comprova a 
capacidade dêste reprodutor estrangeiro de tam-
bém transmitir apreciáveis dotes de resistência. 
Sua mãe, RabIa, tem urna grande produção, a 
partir do ano de 1952, quando deu Brocal, ma-
cho por Iror, a que se seguiram, em 53, Bhopal, 
macho, por Iror; em 54, Invento, macho por 
Iror; em 55, vazia de Iror; em 56, Kapita, fê-
mea. por Morumbi; em 57, Lembrado, macho 
por Tauá ou Indócil; em 58, Hablita, fêmea por 
Nordic; em 59, vazia de Nordic; em 60, Hansa, 
fêmea por Nilgiris; em 61, Fala, fêmea por Nor-
dic; em 62, Gastão, macho por Norclic; em 63, 
Habilidosa, fêmea por ,Jambolaio; em 64, labla, 
fêmea por Jambolaio; e em 65, Jarabla, fêmea 
por Aram. Nesta temporada, quando da reda-
ção desta resenha, esperava nôvo produto de 
Nordic. 

6astão de;xa a raia montado 
por ,JOaqUifll O. Silva, O fi- 
lho de Noi'cjic Corria pela 2.' 4  
vez para conquistar a 5.1  vi- 
tória Seus prémios Ultrapas- 
sam a caia dos 15 milhões 

de cruzeiros 



Clássico Presidente Guilherme Ellis 
í) (te julho 

Por ter sido chamado para à pista de areia, 
o Clássico Presidente Guilherme ElIis despertou 
invulgar curiosidade. Eia a primeira vez que 
as potrancas da última geração em treinamento, 
com referência à esfera clássica, corriam na alu-
dida pista. Na verdade, a raia teve mesmo de-
cisiva influência, uma vez que a favorita Nõa, 
campeã de sua geração, em função dela maio-
grou inteiramente, prevalecendo Graçola, que as-
sim se manteve invicta, pois vinha de urna só 
e vitoriosa corrida. 

O percurso 
Foi boa a partida. Após correrem agiu-

padas as competidoras durante os primeiros 300 
rn, despontou Graçola, que logo abriu vantagem 
e depois se firmou na vanguarda, aparecendo 
Pintura em segundo, adiante de Jarming, Praiei-
ra e Trece Monedas, ficando nas últimas colo-
cações Déia e Jiridia. Nenhuma alteração de 
monta foi registrada até que as potrancas ti-
vessem alcançada a reta final, oportunidade em 

(,raÇoIa lidera a prova na en- 
trada da reta, seguiria mais 
de perto por Pintura, Jar- 
ming e Praiera, na mesma 
linha, com as demais compe- 
tidoras pràtkanieute 	enco- 

bertas 
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que Graçola foi atacada por Pintura. Contudo, 
a vanguardeira resistiu durante toda a reta, para 
acabar ganhando por pouco mais de um corpo. 
Pintura, p01' sua vez, muito assediada p01 Trece 
Monedas, que evoluia a partir dos 500 rn finais, 
envolvendo-se na luta, resistiu todavia, a des-
peito da vigorosa ação da adversária, que en-
contrara urna providencial passagem por dentro, 
por onde enveredara. As demais, mal figura-
ram 

Resumo 

	

Cióss-ieo Presidente G-uilh erni 	E(lis" 
Para potrancas nacionais de 3 anos 1..W0 m 
(areia) - Prêmios: Cr$ 4.000.000 à primeira 
colocada; Cr$ 1.200.000 à segunda; Cr$ 800.000 
à terceira; e Cr$ 400.000 à quarta. Total, Cr 
6.400.000. Aos criadores, 10í 

1° - Graçola (fêmea, cast., 3 anos, São Paulo, por 
Quebec e Maratona, dos Raias São José e Expe- 
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4i 

Graçola defende-se do ataque de Pintura no meio da 
reta; Jarming é a terceira 

dictus), Alhênzio Barroso, 56 kg. Treinador, An-

drés Molina. 

2.1 - Pintura (fêmea, casi., 3 anos, São Paulo, por Nôvo 

Mundo e Graciosa, do sr. Theotonio Piza de Lara), 

Dendico Garcia, 56 kg. Treinador, João de Cas-
tro Godoy. 

3.° 	Troce Monedas (fêmea, cast., 3 anos, Paraná, por 

Dernah e Kashimir, do Stud São Lázaro), Carlos 

Lombardo, 56 k. Treinador, Waidemar de Paula 
Me nfes. 

41 - Pensierosa (fêmea, alazã, 3 anos, São Paulo, por 

Nôvo Mundo e Leira, do sr. Theotonio Piza de 
Lara), Sabino ledice, 56 kg. Treinador, João de 

Castro Godoy. 

5 1  - Gelha (fêmea, cast., 3 anos, de São Paulo, por 

Alherigo e Xema, da sra. Zélia G. Peixoto de 

Castro), Juan Marchant, 56 kg. Treinador, Má-

rio de Almeida. 

6.0 - Praieira (fêmea, cast,, 3 anos, do Rio Grande do 

Sul, por Profundo e AI Cofa, da sra. Bianca A. 

M. Zanelli Espinola), Orací Cardoso, 56 kg. Trei-

nador, Carlos do Carmo Cacral. 

7 11 	Jarming (fêmea, alazã, 3 anos, de São Paulo, por 

Zefii' e Charming, do sr. Mário Tavares Leite), 

Fidelis Sobreiro. 56 kg. Treinador. Antonio 

Nappo. 

9.' 	Evina (fêmea, casl., 3 anos, Paraná, por Indócil 

e Valsa, do Haras Preto e Ouro), Loacii' Cava- 

lheiro, 56 kg. Treinador, Nelson Portella. 

9. ` 	,Jiridia ( fêmea, cast., 3 anos, de São Paulo, 1)01' 

Faaimhé e Iridia, do sr. Mário Tavares Leite), 

Antonio Bolino, 56 kg. Treinador, Antonio Nappo. 

10.0 	Nôa (fêmea, cast., 3 anos, São Paulo, por Adil e 

Embroesa, dos Haras Jahu e Rio das Pedras), Joa-

quim G. Silva, 56 kg. Treinador, Castorino 

Borges. 

11.' - Déia (fêmea, tord., 3 anos, São Paulo, por Major's 

Dilemnia e Luna Piena, do Haras Terra Branca(, 

Manuel Silva, 56 kg. Treinador, Carlino Arthur. 

Tempo, 95" (ateia leve) ; recorde, 91" e 
8/10, de Foi't \Vayne. Diferenças: um corpo 
e meio e 3, 1 4 fie COO Criador, Haras São 
José e Expedictus (família Paula Machado). 

A ganhadora 

Tendo corrido apenas (luas vezes, Graçola 
em ambas as oportunidades deixou a raia vito-
riosa. Na estréia, em fins de março, obteve o 
Prêmio "Thernia", percorrendo os 1.200 m em 
75" e 2/10 (areia pela variante), suplantando 
Samba Dancei', Jii'idia, Gabardine, Sévres, Dou-
rada, Irma La Douce, Guaratuba, Era Nova, Ti-
taia, Ti'oyka e Nager, alcançando o disco com 
mais de quatro corpos de vantagem. Aí já dei-
xou claro que se tratava de animal de boas qua-
lidades. Contudo, sofreu um contratempo e teve 

p)'(lr)(, 	(,'o-ola 	)()( i,i 
(oti' 	ata9LI(' 	(h' 	pintura 	e 

Monedas. Pensierosa e 
4,-Iba estão emparelhadas, a 
,-ruir, com as demais con-
-urrentes nos últimos postos 
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Pintura forma a dupla a mais de um corpo da vencedora 
Graçola, com Trece Monedas em terceiro, por dentro 

que ser arredada do treinamento, para voltar 
recuperada cêrca de quatro meses depois, ven-
cendo então a prova de que aqui se faz a re-
senha. 

Graçola é produto de pais nacionais: Que-
bec e Maratona. O cavalo, malgrado pertencer 
à forte geração de Adil, Rumor e Canaletto, 
cumpriu esplêndida campanha, correndo tanto em 
Cidade Jardim quanto na Gávea, para levantar, 
entre outras provas, os Grandes Prêmios "Es-
tados Unidos do Brasil", "Almirante Barroso" 
e "Antonio Prado". Quanto à Maratona, ganha-
dora quatro vezes, seu comportamento no liaras 
foi excelente, como se nota por sua produção  

que é a seguinte: após dois anos em que perdeu 
produtos de Heron, deu, em 1954, Tenesee, ma-
cho por Fort Napoleón; em 55, Ukelele, macho 
por Dragon Blanc; em 56, ficou vazia de Dra-
gon Blanc; em 57, Andaraí, macho por Dragon 
Blanc; em 58, Barra Mansa, fêmea por Dragon 
Blanc; em 59, Cidreira, macho por Fort Napo-
león; em 60, Dragueur, macho por Dragon Blanc; 
em 61, El Gran, macho por Dragon Blanc; em 
62, Filemon, macho por Quebec; em 63, Gra-
çola, fêmea por Quebec; em 64, lpeúna, fêmea 
por Dragon Blanc; em 65, ficou vazia de Que-
bec; e, nesta temporada, teve produto de Coa-
raze. 

1 

4- 

) 

4 

Graçola, que teve a direção 
de Albênzo Barroso, deixa a 
pista. A filha de Quebec cor- 

ria então pela 2.1  vez 
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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 

BURPHAM 
Caerleon 

Trob1e 	 Doublure 

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

os seguintes animais: 

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

Epigram 	 Son-in-Law 

Flying Sally 

ADIL 
Casanova 

Candid Lover 	Canarco 

Castanho, nascido em 195 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 ria 

Argentina. Produziu entre outros os seguintes animais: 

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

dil - Mascate 	Nôa 

Crepeilo 	 Donateilo II 
Crepuscule 

CRIMEA 
Palestine 

Warspite 	 Respite 

Alazão, nascido em 1 96 1, na Inglaterra. Recentemente adquirido na Europa, devendo pres-

tar serviços ainda êste ano. 

Burpham 	 Hyperion 

Trouble 

GABARI 
Fastnet 

Fastness 	 Hajiri 

Castanho, nascido em 1 95 7, 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. 

21 



Clássico Presidente José de 

Souza Queiroz 
10 de julho 

Texano teve no Clássico José de Souza Quei-
roz um brilhante reaparecimento. Ao ganhar 
com firmeza, e em bom tempo, o filho de Pe-
ter's Choice provou que se recupera inteiramen-
te, e mais: que na pista de areia, tal como já 
mostrara na grama, rende igualmente de forma 
esplêri di da. 

O percurso 

Dilema partiu com pequeno atraso. Tyler, 
Texano, Gotardo e Tejo sairam em luta. Du-
zentos metros depois, foi que Texano livrou al-
guma vantagem, ficando Tyler em segundo, 
adiante de Gotarçio e Dilema, êste já recupe-
i'ado, ficando Tejo depois, mas todo o lote ainda 
agrupado. Nos 800 rn, Texano logrou aumen-
tar sua vantagem, ao tempo em que Gotardo 
avançava sôbre Tyler, tentando a segunda co-
locação. Notou-se que Dilema, procurando pas-
sagem por dentro, também investia. Uma vez 
alcançada a reta final, Texano prosseguiu adian- 

1 
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Masculino 	- 	(stciiilin 	19d3 	—São Paulo 
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Fícirfccrd Stcc pa 	Fiou 
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T,oci 	(t 
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Homogéne Mademoisclie 
de Coulonges 

* 

V 1 
1 	j 	 'ia ii,t rita final, o filho de ['eter's (hoiei' ainda, lidera, 

seguido de perto 1)01' ( otai'(lo Diii' nia e Tyle r 

Contornada a curva li'xaiio niaiité'ni-se na vanguarda, 
enquanto Gotardo ameaça com ímpeto o ponteiro 

O disco está próximo e Gotardo inicia renhida luta com 
Texano que resiste; a seguir, Dilema, Tejo e Tyler 

Texano desprende-se de Gotardo e define o páreo a 100 m 
do disco 	Tejo e Dilema lutam pelo terceiro põsto 
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('oni uni corpo de vantagem 
sôhre o filho de Meloly Fair, 
o defensor do Stud São Lá-
zaro cruza vitoriosamente o 
disco. Dilema, com ótimo de-
setnpenho, chegou em terceiro 

te, com firmeza, ocasião em que, definitivamente, 
Gotardo bateu Tyler, procurando hostilizar o van-
guardeiro. Gotardo, na verdade, chegou a ofe-
recer luta renhida a Texano, mas êste, nos 100 
m derradeiros, se desprendeu outra vez do rival, 
ganhando uma linda prova. Dilema foi o ter-
ceiro, ao cabo de um animador desempenho. 

Resumo 

Clássico Presidente José de Souza Que icoz 
Para potros nacionais de 3 anos 1.500 m 

(areia) - Prêmios: Cr$ 1.000.000 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" 	Texano (macho, cast., 3 anos, São Paulo, por Pe- 
ter's Choice e Céres, do Stud São Lãzaro), Carlos 
Lombardo, 56 kg. Treinador, Waldemar de Paula 
Mendes. 

2 11  - Got.ardo macho, cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Melody Fair e Vaga, do Haras Santa Terezinha), 
José Alves, 56 kg. Treinador, Juan José Gonzalez. 

30 	Dilema macho, cast., 3 anos, São Paulo, 1)01' Ma- 
jor's Diiernma e Opera, do Stud Maioral), Alhên- 
zio Barroso, 56 kg. Treinador. Jorge Oliveira Jr. 

40 	Téjo (macho, cast., 3 anos, da Guanabara, por Mo- 
gui e Veneza, do Haras Preto e Ouro), Júlio San-
tos, 56 kg. Treinador, Nelson Porteila. 

5 11 	TN -ler (macho, c'asl .3 anos, São Paulo, por 
Hamdam e Julapa, do Slud Aguerrido), Manuel 
Silva, 56 kg. Treinador, Carlino Arthur. 

Não correu Nanquim. Tempo, 92" e 8 , 10 
(areia leve) ; recorde, 91" e 8/10, de Foi't W'ay-
ne. Diferenças: 1 corpo e 3 corpos. Criador, 

Texano volta à repesageni após sua brilhante vitória no 
Clássico Presidente ,José de Souza Queiroz, em 1.500 tu 

Haras Patente (si-s. Manlio e Icilio Forelli e Da-
\'id Hernandez) 

O ganhador 

Texano estreou 110 Prêmio Raphael de Bar-
ros F, em fevereiro, ocasião em que derrotou 
Naftol por pescoço, chegando depois de Jispia-
tino, Gardingo, Arrulho e Niscaro (1.000 m, GP, 
60" e 3/10) ; cêrca de um mês e meio depois, 
voltou a correr, então no Clássico Presidente 
Herculano de Freitas, ganhando ainda de Naftol, 
agora por um corpo, com Realejo, Dilema, Go-
tardo, Good \VilI, Delmo e Tejo nos postos se-
guintes; para os 1.200 m, GL, empregou 71". 
Menos de um mês depois, apareceu entre OS ins-
critos no Clássico Presidente João Tobias de 
Aguiar, pala sei' então derrotado pelo mesmo 
Naftol, por diferença mínima, ao cabo de um 
percurso por ambos disputado palmo a palmo; 
após êle terminaram Good Will, Dilema, Xicun-
go, Jisplatino, Tapejara e Químico (1.300 m, 
GL). Tendo sofrido um contratempo, foi reti-
rado cio treinamento, para, devidamente curado, 
voltai' quase três meses depois, conquistando a 
prova aqui em foco. 

Esta campanha, excelente sem dúvida algu-
ma, apresenta os seguintes dados: em 4 apresen-
tações, Texano obteve 3 vitórias e 1 segundo 
lugar. Duas de suas conquistas foram em clás-
sicos e a restante em prova de animação. Aos 
triunfos correspondem Cr 11.000.000, e à co-
locação, Cr$ 1.200.000, perfazendo o total de Cr$ 
12.200.000. 

Peter's Choice, pai de Texano, hoje um dos 
bem sucedidos reprodutores dos liaras nacionais, 
correu aos dois anos na Inglaterra, seu país de 
origem, para, em 9 apresentações, obter 3 pri-
meiros, 3 segundos e 1 terceiro. Importado, cor-
reu urna vez em Cidade Jardim, mancando. Le-
vado ao Haras Itapevi, e depois vendido a um 
grupo de criadores, deu, entre outros, Aldebarã 
Princess (mãe de Coaralde) , Attila, Afortunado, 
Arariban, Baby's Choice, Brentus e o esplêndido 
Kacônio, g'anhadoi' do "Derby Paulista" e cio 
"Consagração". 

Céres, a mãe de Texano, primeiro serviu 
no Hai'as Vargem Alegre, onde deu Rapa, em 
1959, urna fêmea, 1)01 Carrasco, ficando vazia 
nos dois anos seguintes; depois, comprada pelo 
Haras Patente, cheia de Inshalla, deu, em 1962, 
Salô, macho; em 1963, Texano; em 1961, Ijidan, 
macho, P01' Peter's Choice, ficando vazia de Lu-
cidon em 1965, e dando, nesta temporada, pro-
duto por Pharel. 
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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 
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Messidor elice o «Prefeitura Municipal» de ponta a pon- 
ta, batendo Estibordo, Sawer, Deão e .Jam Session 

Carlito Taborda, 58 kg. Treinador. Mário de AI-
me ida. 

5." 	,Jain Session (macho, torci .5 anos, de São Paulo. 
o' Kameran Khan e Aliança, do Haras Ipiranga), 

Arildo Azevedo, 58 kg. Treinador, José Silvestre 
de Souza. 

Tempo, 152" e 6/10 (areia leve) ; recorde, 
1 lii" o 9/ 10, (Te Zenabre 	Diferenças: um cor- 
po e meio e três corpos 	Criador, Haras Jahu 
e Rio das Pedras (si-s. J. Adhemar e Nelson 
de Almeida Prado). 

Prêmio Preíeitura Municipal 
17 de julho 

Embora contasse com apenas cinco compe-
tjçlores, o Prêmio Prefeitura Municipal teve a 
presença de quatro gerações: Messidor, de 4 
anos; Jam Session, de 5; Deão e Estibordo, de 
6; e Sawer, de 7, fato que muito valorizou sua 
disputa e, conseqüentemente, a própria vitoria 
do mais novo: Messidor. 

O percurso 

Rápida e boa a partida, despontando 1\les-
sidor que, largando por fora dos boxes, foi-se 
desviando para a cêrca interna, sem, todavia, 
prejudicar os adversários, pois correu sempre 
com luz. Saw'er apareceu em segundo, preceden-
do Jam Jession, Deão e Estibordo. A corrida 
não sofreu alterações até o final da reta oposta, 
quando então Jam Session foi dominado por 
Deão e Estibordo. Uma vez na reta, Messidor 
prosseguiu adiante, com grande firmeza; Sa',ver, 
sem qualquer êxito, procurou alcançá-lo, mas foi 
estibordo que acabou conquistando a dupla, ao 
atropelar forte, pelo centro da raia, chegando 
mesmo a descontar boa vantagem, mas Messi-
dor tinha reservas e assim pôde cruzar o disco 
com um corpo e meio de vantagem sôbre o ca-
valo gaúcho, ficando Sawer em terceiro. 

Pré mio Prefeitura Municipal 	Animação 
- Para produtos nacionais de 4 e mais anos 
- 2.400 m (areia) Prêmios: Cr$ 2.500.000 
ao primeiro colocado; Cr$ 750.000 ao segundo; 
Cr$ 500.000 ao terceiro; e Cr$ 230.000 ao quar-
to. Total, Cr$ 4.000. Aos criadores, 10. 

1 1 	Messidor macho, cast., 4 anos, por Caporal e Dy- 
harine, dos Haras Jahu e Rio das Pedras), Joaquim 
G. Silva, 56 k. Treinador, Castorino Borges. 

2.° 	Estibordo (macho, alazão, 6 anos, Rio Grande do 
Sul, por Torpedo e Esquadra, do Stud Marinha), 
José Fagundes, 58 kg. Treinador, Francisco V. 
Navarro.  

3.' 	Sa-,ver macho, tord., 7 anos, por New Wonder e 
La Parda, do sr. Etalicio Pereira Martins), Den-
dico Garcia, 58 kg. Treinador, Sebastião Garcia. 

4." 	Deão macho, cast., 6 anos, de São Paulo. por Pros- 
per e Sinless, da sra. Zélia G. Peixoto de Castro), 

O ganhador 

i\Iessidol' cuflipl'iu sua primeira campanha 
em Cidade Jardim, seguindo para a Gávea com 
uma vitória e três colocações clássicas: terceiro 
no Prêmio Outono, em 1.300 rn, para Olheiro e 
Gastão; terceiro no G. P. Juliano Martins, em 
1.500 m, para Maimbu e Nageur, e quarto no 
G. P. Antenor de Lata Campos, em 1.300 m, 
para Nageur, Mascate e Olheiro. No Rio, ga-
nhou unia vez, sôbi'e Dárnocles e Fragonard 

1.600 m) , bem como, entrou várias colocado. 
Trazido de volta a Cidade Jardim, após entrai' 
em terceiro no Clássico Manfi'edo Costa Jr., em 
2.000 m, para Non Plus Ultra e Estibordo, ven-
ceu a prova aqui focalizada. 

A campanha de Messidoi' engloba os seguin-
tes dados: No Hipódromo da Gávea, em 11 apre-
sentações, obteve 1 primeiro, 2 terceiros, 2 qual' -
tos e 2 quintos, com 4 descolocaçoes, e prêmios 
de Cr$ 1.200.000 correspondentes à vitória, e 
Cr$ 2.280.000 às colocações, somando, pois, Cr$ 
3.180.000. No Hipódromo de Cidade Jardim, 
em 9 apresentações, obteve 2 primeiros, 2 se-
gundos, 3 terceiros e 1 quarto, com 1 descolo-
tacão, resultando em Cr$ 1.300.000 pelas vitó-
rias e Cr$ 4.815.000 pelas colocações, o que sorna 
Cr$ 8.115.000. Os números finais desta campa-
nha são os seguintes: Cr$ 5.500.000 pelas vitó-
tias e Cr$ 7.093.000 pelas colocações. Total ge-
ral, Cr$ 12.595.000. 

Messiçlor, pertencente à forte geração de 
Mascate, Nageur, Fiapo, Maimbu e Kacônio, é 
filho do nacional Caporal, lider de sua geração, 
ganhador de 9 provas em 16 apresentações, en-
tre elas os Grandes Pré- 
mios Lineu de Paula Ma- 	 - 
chado, Derby Paulista, 
Manfredo Costa Jr. e Pre- 
feitura Municipal. 	Por 	

, Cota,(h,, 

pai -te de mãe, Messidoi 	
1962, São Paul 

provém de Dybarine, tam- 	 Djetel 

béni nacional, cuja pi'odu- 	Nyangal 	
sanaa 

cão é a seguinte: em 1960, 
Jybarine, fêmea por Adil 	Candid L,,ver Casanova 
em 61, Lybai'ine, fêmea 	 Canarc,, 

por AdiD em 62, Messi- Hyperioti 
dor; em 63, Neleu, macho 	Burphnrn 

p01' Caporal; em 64, Ou- 	
1 i-ouble 

teross, macho por Capo- 
ral ; em 65, Pendor ou 	Cyharioe 	

Cvbe( 
Persiano, macho por Adil, 
e, nesta temporada, teve 	 - 
produto de Caporal. 
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Clássico Presidente João C. 
Leite Penteado 

,24 de julho 

Onze produtos de quatro gerações diferentes 
animais de 4 a 7 anos - compareceram à 

seta de partida dos 1.200 m, donde largaram 
para disputar o Clássico Presidente João C. Lei-
te Penteado, estabelecendo-se assim uma interes-
sante comparação, de que sairam airosamente 
os animais mais novos, por intermédio do ga-
nhador Flash Gordon e do segundo colocado Ban-
d oneon. 

O percurso 

Dada em bom momento, a partida foi nor-
mal, tendo despontado Bandoneori, com Flash 
Gordon a seguir, vindo os demais muito agru-
pados, Percorridos os primeiros metros, os dois 
primeiros se destacaram e, quando já na curva 
cia Vila Hípica, traziam boa vantagem sôbre Za-
luar, o terceiro, que tinha Jelante quase ao seu 
lado. Na reta, Flash Gordon carregou sôbre 
Bandoneon, mas êste resistiu muito. Foi só nos 
últimos metros que o conduzido de Manuel Silva 
logrou quebrar a resistência de Bandoneon, para 
assim ganhar brilhantemente. Kaito, que fôra 
mantido em cômoda expectativa, surgiu no final, 
descontando o terreno perdido, com ímpeto, o 
que o levou à posse do terceiro lugar, adiante 
de Jelante e Pirikito. 

Resumo 

Clássico Presidente João C. Leite Penteado 
Para cavalos de qualquer país, de 4 e mais 

anos - 1.200 m (areia) - Prêmios, 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 dos nacionais, 

1. 	Flash Gordon (macho, alazão, 4 anos, São Paulo. 
por Fort Napoleõn e Sodôma, dos Haras São José 
e Expedictus), Manuel Silva, 58 kg. Treinador, 
Osvaldo Ulloa. 

2» - Bancloneon (macho, cast., 4 anos, São Paulo, por 
Nordic e Vilania, de Rosário C. Ruiz, Nelson Pe-
reira.,8 kg. Treinador, Emilio Ruiz. 

3° 	Kaito (macho, cast., 6 anos, São Paulo, por Ra- 
visseur e Bianca, do Stud Alvorada), Alhênzio Bar-
roso, 59 kg. Treinador, Joaquim Bueno Conçal-
vez. 

4,0 	Jelante (macho, cast., 5 anos, São Paulo, 1)01' 

Pewter Platter e Elegância, do sr. Mário D'An- 
dréa), Luiz Rigoni, 59 kg. Treinador, Enir Feijó. 

5.1 - Pirikito (macho, casi., 5 anos, de São Paulo, por 
Gostosão e Flôr do Ipê. do Haras Theniis), An- n- 

-- FLASH FLASH GORDON 
Masculino -- AIaz6o 	1962 	São Paulo 
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1953 
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tonio Masso, 59 kg. Treinador, Nelson de Ra-
phael. 

6 . 0 	 Queli (macho, alazão, 5 anos, São Paulo, por Ria- 
vanger e ,Josette, do Stucl Cadetes(, Loacir Cava- 
lheiro, 59 kg. Treinador, Alberto Nóbrega. 

7.1 - Zaluar (macho, casl., 5 anos, São Paulo, por Ehoo 
e Sumatra, do sr. Theotonio Piza de Lara), Den-
dico Garcia. 59 kg. Treinador, João de Castro 
Godoy. 

8. 1> - ,Judô (macho, cast., 5 anos, São Paulo, por Rame-
ran Khan e Portoire, do Haras Ipiranga), Antonio 
Bolina, 59 kg. Treinador. José Silvestre de Souza. 

9» - Dakar (macho, alazão, 6 anos, São Paulo, Por 
Blackamoor e Queengold, do Stud Tina), Carlos 
Lombardo, 59 kg. Treinador, Waldemar de Paula 
Mendes. 

lO.° 	Municipal (macho, cast., 4 anos, de São Paulo, 
por Xaveco e Kirela, do Haras Iperó), José O. 
Silva F.°, 58 kg. Treinador, Walfrido Garcia. 

Na reta de chegadi. Flash Gordon carrega sôbre Bando-
neon; mais atrás Zaluar tem Jelante na sua mesma linha 
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Manoel Silva exige S('11 C0fl(l1Iz14) e O filio de Nordc 
aiiida resiste. Kaito, começa a atropelar com ímpeto 

Com meio corpo de vantagem, o defensor dos Haras São 
José e Expedictus vence em arremate espetacular 

A poucos metros do disco, o castigo continua. Flash Gor- 
(1011 já consegue diminuir alguma vantagem do ponteiro 

Manoel Silva, todo sorriso, conduz Flash Gordon à repesa- 
gein após sua vitória no Clássico João C. Leite Penteado 

11 . 0 	Irôndolo (macho, cast., 7 anos, de São Paulo, por 
Tror e Farandole, da sra. Ivanir Garcia S. Correa), 
Ermelino Sampaio, 59 kg. Treinador, Serafim S. 
Corrêa. 

Não correu Rirnalt. Tempo, 73" e 5/10 
(areia leve) ; recorde, 72" e 3/10, de Quatambú. 
Diferenças: meio corpo e 3 corpos. Criador, 
Haras São José e Expedictus (família Paula 
Machado). 

O ganhador 

A campanha de Flash Gordon deve sei di-
vidida em duas partes: a primeira englobando 
suas apresentações iniciais, que resultaram em 
3 vitórias e igual número de colocações (1 se-
gundo, 1 terceiro e 1 quarto) ; e a segunda, ini-
ciada com seu ingresso na esfera de animação e, 
a seguir, na clássica, que compreende 5 corridas, 
transformadas em 2 primeiros, 1 segundo, 1 
quinto e 1 descolocação. Assim, os números fi-
nais são os seguintes: em 11 apresentações, 5 
primeiros, 2 segundos, 1 terceiro, 1 quarto, 1 
quinto e 1 descolocação. Prêmios: Cr 	..... 
13.200.000, divididos em Cr 	10.500.000 que 
correspondem às vitórias e Cr$ 2.700.000 às co-
locações. 

A segunda parte da campanha de Flash 
Gordon, evidentemente, a mais importante, é a 
seguinte: venceu o Prêmio Euzebio Queiroz Mat- 

toso, batendo Daomé, Bancloneon, Kalapalo, Lau-
rel 

1 

Aniversariante, Fabian e Itapivense, em 79" 
e 5/10, GIJ, para os 1.300 m; foi o segundo co-
locado na milha (grama) do G. P. Presidente 
Raphael Aguiar Paes de Barros, vencido por Dao-
mé, de pescoço apenas, adiantando-se a Vautour, 
Winniki, Zaluar, Predomínio, Rethurkan, Sirol e 
Bandoneon. No G. P. Internacional Associação 
Brasileira de Criadores de Cavalo, em 1.200 m, 
grama, foi o quinto colocado, atrás de Repicado, 
Zaluar, Vous Voilá e Frígia, mas adiante de 
Tuyuti, Seu Levy, Bandoneon, Jelante, Bolita, 
Batu Khan e Prima Donna. No Clássico Man-
fredo Costa Jr., em 2.000 m, malogrou inteira-
mente, por ter atuado em más condições físicas, 
ocasião em que venceu N'on Plus Ultra sôbi'e 
Estibordo e Messidor. Finalmente, recuperado, 
venceu a prova de que aqui se faz a resenha. 

Flash Gordon é filho do europeu Foi't Na-
poleón, ganhador de 5 provas na França, e de 
outras duas no Brasil. Sua mãe é a nacional 
Sodôma, ganhadora, que, tendo ingressado no 
hai'as em 1958, produziu, sucessivamente, nove 
animais, a sabei': em 59, Carioca, macho por 
Coaraze; em 60, Djemal, fêmea por Fort Napo-
león; em 61, Ei'yon, macho por Fort Napoleón; 
em 62, Flash Gordon; em 63, Guardingo, ma-
cho por Fort Napoleón; em 64, Irlandez, macho 
por Fort Napoleón; em 65, Jaguaré, macho por 
Dragon Blanc; e, por fim, nesta temporada, pro-
duziu de Fort Napoleón. 

o 
o 



Prêmio Bolita 
.11 (te Ju lho 

A primeira das provas de animação desti-
nada às potrancas francêsas importadas pelo 
Jockey Club de São Paulo resultou na brilhante 
vitória de L'Ensorceleuse. Tratava-se do Pré-
mio Bolita, que relembrou o êxito da filha de 
Pan no G. P. Ney Braga. 

O percurso 

Partida normal. L'Ensorceleuse logo des-
pontou, seguida de Transcendante, Trois Etoiles, 
Rubonia e Jasnette. Até que a curva da Vila 
Hípica fôsse atingida, nenhuma alteração ocor-
leu; mas, em seguida, L'Ensorceleuse ampliou a 
vantagem que tinha sôbre Transcendante e, uma 
vez na reta final, disparou rumo ao disco, aca-
bando por vencer por vários corpos. Transcen-
dante cansou a partir dos últimos 500 m, de 
sorte que foi dominada tanto por Jasnette quan-
to por Rubonia, que travaram acirrada luta pela 
posse do segundo lugar, que, afinal, coube à 
Jasnette, por diferença de pescoço. 

Resumo 

P/éíuio Boiita 	Animação - Para éguas 
francêsas de 4 anos, importadas pelo Jockey Club 
de São Paulo 1.400 m (areia, pela variante) 
Prêmios: Cr$ 4.000.000 à primeira colocada; Cr$ 
1.200.000 à segunda; Cr$ 800.000 à terceira; e 
Cr$ 400.000 à quarta. Total, Cr$ 6.400.000. 

1 . 0 	L'Ensoreeleuse fêmea, casl., 4 anos, da Fiança. 
por Le Haar e Tanais, do Haras Cuiabá), Manuel 
Silva, 57 kg. Treinador, Joaquim Bueno Gonçalves. 

2° 	,Jasnette (fêmea, casi., 4 anos, da França, por 

Prince Taj e Jasna, dos Haras São José e Expe-
dictus), Alhênzio Barroso, 57  kg. Treinador, Os-
valdo Ulloa. 

3° 	Rubonia (fêmea, alazã, 4 anos, da França, por 
Mourne e Rhodésie, do Haras São Miguel), Edson 
Amorim, 57 kg. Treinador, Daniel Henriques. 

4. 	Transeen(laIIte 	fônoa, (-asi., 4 anos, da Fiança. 
por Prince Taj e Valseri ne, dos Haras Jahu e Rio 
das Pedras), Joaquim G. Silva, 57 kg. Treinador, 
Castorino Borges. 

5° 	Trois Etoiles fênica, c'ast., 4 anos, da França, por 
Fine Top e Cas.siopée, da Sociedade Agropecuária 
Haras Brasil Lida.), José O. Silva F.°, 57 kg. Trei-
nador, Rafael Rondelli. 

Tempo, 88" e 3/10 (areia encharcada, pela 
variante) ; recorde, 85" e 2/10, de Ouro Pálido 
- Diferenças: vários corpos e pescoço - Im-
portador, Jockev Club de São Paulo. 

A ganhadora 

A campanha de L'Ensorceleuse deixa claro 
que não se trata de animal precoce. Tendo cor -
i'ido 5 vezes, obteve 2 primeiros, 1 segundo e 
1 quarto, d escol ocando-se, pois, em uma oportu-
nidade apenas, ocasião em que largou com atra-
so. Seus prêmios somam Cr$ 8.050.000, dos 
quais Cr$ 7.000.000 tocam às vitórias e os res-
tantes Cr$ 1.050.000 às colocações. 

A seqüência das apresentações (Ia ganhadora 
do Prêmio Bolita é a seguinte: estreou no Prê-
mio "Jasnette", em abril, entrando em quarto 
(vitória de Rubonia, em 1.400 m, areia) ; a se-
guir, no Prêmio "Itu", em 1.300 m, grama, le-
vantado por SaIly Drake, partiu mal e não se co-
locou; no Prêmio "Gaudeamus" (1.300 m, gra-
ma), foi a segunda colocada, perdendo de Ty-
mira, e chegando adiante de Mèredith 11, Belle 
indienne e Brise Matinale; depois, como conse-
qüência lógica de sua evolução, venceu o Prêmio 
"Tymira", em 61" e 2/10 para os 1.000 m, gra-
ma, derrotando Finadeila, Veloutêe e Belle 111-
dienne ; por fim, levantou o Prêmio "Bolita", já 
mais amadurecida, e em esplêndida atuação. 

L'Ensorceleuse é filha de Le Haar que, após 
razoável campanha foi levado ao haras em 1958, 
tendo dado inúmeros ganhadores, entre êles o 
grande campeão Exbury, o melhor cavalo da 
Europa em 64/65, além do clássico Duc de Guel-
die e de Veronese, craque da Itália. 

A mãe de L'Ensorceleuse, Tanais, que não 
correu, é irmã própria do ótimo Atout, tendo 
dado também Karlos, excelente ganhador. 

'1 

L 
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L'Ensorceleuse vai firme pa-
ra o disco, Vencendo por vá-
rios corpos o Prêmio Bolita, 
eni 1.409 tu, sôbre 'Jasnette, 
I4ubôiiia,, Transcendante e 
Trois Etoiles, demonstrando 

grande evolução técnica 



BANCO DE SÃO PAULO S/A. 
Fundado em 1889 

Séde: RUA 15 DE NOVEMBRO, 347 - SÃO PAULO 

Capital: Cr$ 7.500.000.000 
Aumento de Capital: Cr$ 1.500.000.000 

Reservas: Cr$ 7.157.462.695 
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AGÊNC IAS: 

NA CIDADE DE NO ESTADO DE SÃO PAULO 
SÃO PAULO 

ALTINÕPOLIS PATROCÍNIO PAULISTA 
AUGUSTA AMERICANA PEDERNEIRAS 
AURORA AMPARO PINDORAMA 

AVENIDA PAULISTA ARAÇATUBA PIRACICABA 

BELENZINHO ARARAQUARA PIRASSUNUNGA 
BARIRÍ POMPÉIA 

BRÁS 
BATATAIS PRESIDENTE PRUDENTE 

BRIG. LUÍS ANTONIO 
BAURU RIBEIRÃO PRETO 

CAMBUCI 
CAMPINAS SANTO ANDRÉ 

CONSOLAÇÃO CATANDUVA SANTOS 
DOM JOSÉ CEDRAL SÃO BERNARDO DO CAMPO 
DOM JOSÉ GASPAR COLINA SÃO CAETANO DO SUL 

FLORÉNCIO DE ABREU DOIS CÓRREGOS SÃO CARLOS 

IPIRANGA DRACENA SÃO JOÃO DA BOA VISTA 

ITAIM FRANCA SÃO JOAQUIM DA BARRA 
GARÇA SÃO JOSÉ DA BELA VISTA 

JARDIM AMÉRICA 
GETULINA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

LAPA GUAIRA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
LIBERDADE 

GUARULHOS SAUDADE (RIU. PRETO 
MARECHAL DEODORO IBITINGA SERTÃOZINJ-IO 
MARQUES DE PARANAGUÁ ITAPEVA SOROCABA 
MERCADO ITÃPOLIS TAUBATÉ 

MOÕCA ITAPUÍ VALPARAISO 

PARAÍSO ITARARE VARGEM GRANDE DO SUL 

PENHA ITUVERAVA VILA TIBÉRIO (RIB. PRETO) 

PINHEIROS JALES NO ESTADO DA GUANABARA 
RUBINO DE OLIVEIRA JARDINÓPOLIS RIO DE JANEIRO 
SANTANA UNDIAÍ  J 

LIMEIRA NO ESTADO DO PARANÁ 
SANTO AMARO 

LUCÉLIA APUCARANA 
SÃO JOÃO MARÍLIA ARAPONGAS 
SÃO LUIZ MOGI DAS CRUZES JACAREZINHO 
SAÚDE NOVA GRANADA LONDRINA 

TATUAPÉ ORLÁNDIA MARINGÁ 

VILA MARIANA OSASCO PARANAGUÃ 
VILA PRUDENTE OSVALDO CRUZ PARANAVAÍ 

RO 



Loucila 	fêmea, alazã, 3 anos, São Paul(>, por 
Flambo,yant de Fresnay e Bergére, do Stud 
MMM.), Edgar Gonçalves, 56 kg. Treinador, Joa-
quim Bueno Gonçalves. 

Prêmio Rodolfo Lara Campos 
6 de ()f]ÔStO 

Potrancas de 3 anos, algumas delas candi-
datas aos melhores postos da geração, compa-
receram à seta de partida cio Prémio Rodolfo 
Lara Campos que, por sua colocação cronoló-
gica, representa, em tôdas as temporadas, im-
portante etapa na campanha dos animais da 
última geração cm treinarnento. 

O percurso 

Boa a partida. Gracola apareceu no coman-
do, seguida (lo Louella, mas logo melhorou pala 
segundo Pintura, que, ainda na reta oposta, to-
mou a dianteira, ficando Graçola pala segundo. 
Na curva, Louella passou pela favorita e tentou 
aproximar-se da vanguardeira, enquanto também 
prcgredia Gelba. Na reta, Gelba chegou a estar 
em segundo, mas Louella recuperou essa coloca-
ção, sem conseguir, entretanto, ameaçar Pintura. 
Mas tanto esta quanto Louella esmoreceram mui-
to lia fase final da prova e disso se valeram 
Sévres, Trece Monedas e Jarrning, que delas se 
aproximaram. Troce Monedas acabou ganhando, 
enquanto Sévres igualava a linha de Pintura, 
para com ela repartir a segunda colocação; em 
quarto ainda terminou Gelba, adiante de Louella 
e Jarming que chegaram peito, e de Graçola, 
muito longe, que perdeu assim, correndo muito 
menos cio que pode, a sua invencibilidade. Nem 
mesmo o fato de correr com dois quilos a mais 
que suas adversárias poderja explicar tão fraco 
desempenho. 

Resumo 

Prémio Rodolfo Laca Com po 	Animação 
- Para potrancas nacionais de 3 anos 	1.500 
m (areia) - Prêmios: Cr$ 3.000.000 à primeira 
colccada; Cr$ 900.000 à segunda; Cr$ 600.000 
à terceira; e Cr$ 300.000 à quarta. Total, Crf,  
4.800.000. Aos criadores, 10 

1.' 	Trece Monedas Ilêmea, cast 3am>. ibi Paraná, 
por Dc'nah e Kashmir, do Stud São Lázaro), Uiia 
Bueno, 53 kg. Treinador. Waidemar de Paula 
Mendes. 

2.1 	empatada, Sé ,.res fêmea, alazã, 3 anos, São Paulo, 
por Ogan e Judéa, do Stud Texas), Treinador, Joa-
quim Bueno Gonçalves. 

3,0 	empalada, Pintura fêmea. ca.-4., 3 anos, São Paulo, 
por Nõvo Mundo e Graciosa, do se. Theolonio Piza 
de Lara), Sabino Iodiee, 56 kg. Treinador, João 
de Castro Godoy. 

4,0 	Gelba fêmea, cast., 3 anos, São Paulo, por Ai- 
herigo e Xema, da sra. Zélia G. Peixoto de Castro), 
.Tuan Mai'ehant 513 kç. 'Ficinadri - . Mário de AI-
flirido. 

6.1 -- Ja.rniing )fêmea, alazã, 3 anos, São Paulo, l)0' 

Zefir o Charming, do sr. Mário Tavares Leite), 
Fidelis Sobreiro, 56 kg. Treinador, Antonio Nappo. 

70 	Graçola (fêmea, cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Quebec e Maratona, dos Haras São José e Expe-
dictus), Alhênzio Barroso, 58 kg. Treinador, An-
di'és Molina. 

Não correu Xinxilá. Tempo, 94" e 2/10 
(areia leve) ; recorde, 91" e 8/10, de Fort Way-
ne. Diferenças: palêta e empate Criador, 
Haras Valente (sr. Luiz G. A. Valente). 

A ganhadora 

Tendo sido apresentada em 9 oportunidades, 
a paranaense Trece Monedas, ex-Niche, obteve 
2 primeiros, e 3 segundos, 1 terceiro e 1 quarto, 
descolocando-se, pois, em 2 oportunidades. Seus 
prêmios são de Cr$ 5.000.000 pelas vitórias e 
de Cr$ 3.400.000 pelas colocações, o que dá a 
soma de Cr$ 8.400.000. 

Na melhor fase de sua campanha, na qual 
não se clescolocou, Trece Monedas escoltou Gel-
ba; a seguir, venceu o Prêmio "Egoismo", em 
75" e 1/10 para os 1.200 m, areia, batendo Ter-
péia, Fanning Freeze, La Consulesa, Sábbia, Sam-
ba Dancei-, Everrniss, Tiberina, Trilha e Luzidia; 
a seguir, perdeu pala Evina, em 1.300 m, para 
então tentar o "Guilherme Ellis", no qual foi a 
terceira, atrás de Graçola e Pintura, adiante de 
Pensierosa, Gelba, Praieira, Jarming, Evina, Ji-
ridia, Nôa e Déia, em 1.500 m, areia; finalmente, 
levantou o Prêmio Rodolfo Lara Campos. 

Trece Monedas, oriunda de um dos melho-
res haras do Paraná, o "Valente", é filha do 
cavalo francês Dernah, por Djebel, e da égua 
nacional Kashmir, ganhadora, dona de magnífico 
"pedigree", e que, ao entrar no haras, após ha-
ver abortado de Dernah, (leu, em 1960, Jolie 
Etoile, fêmea, por Dernah, ficando vazia nos anos 
seguintes, pala procluzir Trece Monedas, em 63, 
e Estimulante, macho, 1)01 Silfo, tio ano seguinte. 

TRECE MONEDAS GOOD WILL 
Ex-Niche I,muLil ioo, 	Casi . 

Fï'nhiii(nu, 	C,iotcinh, 1963, 	Sao 	Paulo 

1963, 	Paraná Blandford 
Bmaii0lrne 	virar-nine 

Djebel 	
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i 	
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I'011('OS metros antes do disco, 6obelin, exigido, aproxima- 
se de Good Wili. que resiste e vence em 1)010 estilo 

Prêmio José S. Quinta Reis 
7 de uçjôsto 

Embora tivesse proporcionado aos adversá-
rios de 1 a 4 quilos de vantagem, Good \Vill 
venceu ainda assim, e o fez de maneira admi-
rável, uma vez que, ao cruzar o disco, havia 
quebrado o recorde dos L;500 m, em pista de 
ateia, melhorando em 2/10 a marca de Fort 
\Vayne. 

O percurso 

Partida boa, mas, em seguida, Gotardo foi 
prejudicado, atrasando-se cêrca de dois corpos. 
Dilema e Good Will, emparelhados, ocuparam as 
primeiras colocações, com Nanquim em terceiro, 
próximo, e Realejo depois. Alguns metros mais, 
e os dois primeiros acabaram por se destacar 
(Te Nanquim, ao tempo em que Gotardo pio-
curava se refazer, evoluindo por dentro; mas, 
de novo, foi prejudicado, tapando-se-lhe a pas-
sagem. Assim, pouco antes da entrada da reta, 
Gotardo, objeto de grandes esperanças, já vinha 
batido, enquanto Good \Vill lograva, 1)01 fim, 
quebrar a resistência de Dilema, procurando fu-
gir rumo ao disco. Nos metros derradeiros, Go-
belin, exigido a fundo, se aproximou, mas não 
chegou, a rigor, a ameaçar a posição do vanguar-
cieiro, que venceu em magnífico estilo. Dilema 
foi o terceiro, sem que, por sua vez, colocasse 
em perigo a formação da dupla. 

Resumo 

P/em io Jose S. Quin tu J?es 	Animação - 
Para potros nacionais de 3 anos 	1.500 m 
(areia) 	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$ 4.800.000. Aos criadores, 10 

1 . 0 	600(1 Will (macho, cast.. 3 anos, de São Paulo, por 
Dragon B]anc e Queen Bee, cio si'. Max Perlman), 
José Alves 58 kg. Treinador, Waldemar de Paula 
Mendes. 

2. 1 	(jobelin, macho, cast 3 anos, de São Paulo, por 
Fastner e Baliade, do si'. Alcides Brurn), José Fa-
pondes. 57 kg. Treinador. Francisco V. Navarro. 

31 - - Dilema (macho, cast., 3 anos, São Paulo, 1)01 Ma-
jor's Diiemrna e opera, cio Stud Maioral), Aleksian 
Artin, 57 kg. Treinador, Jorge Oliveira Jr. 

40 ___ Nanquim (macho, cast.. 3 anos, São Paulo, por Adil 
e Scottish Diiemma, dos Haras Jahu e Rio das 
Pedras), Antonio Masso. 56 kg. Treinador, Casto-
doo Borgeo. 

Realejo (macho, c'asi ., 3 anos, cio São Paulo, poi' 
Joceiyn e Atiati, do sr. Habib Bazuni), João Ni. 
Amorim, 56 kg. Treinador. Daniel Henriques. 

6. 0 	6otardo (ma(-ho, casi., 3 anos, São Paulo, por 51€ 
locly Fair e Vaga, do Haras Santa Terezinha), 
Clóvis Dutra, 56 kg. Treinador, Juan José Doo-
za lo z. 

7° 	Téjo (macho, cast., 3 anos, da Guanabara, por 
Mogul e Veneza, do Haras Preto e Ouro), Selmar 
Lobo, 57 kg. Treinador, Nelson Portella. 

Tempo, 91" e 6/10 (areia leve) : nôvo re-
corde; marca anterior, 91" e 8/10, de Foi't Way-
ne. Diferenças: um corpo e meio e dois corpos 
e meio. Criador, Haras São José e Expedictus 
(família Paula Machado). 

O ganhador 

Good \Vill, um (rios melhores elementos de 

sua geração, correu 8 vezes, para vencer 3 pro-
vas, duas delas de animação: o Prêmio Outono, 
sôbre Nanquim, Dilema, Redstone, D'Arc, Cavão, 
Té,jo, Dedal, Namoral e Aguilhão, em 79" e 4 / 10 
para os 1.300 111 (GM), e o Prêmio José S. 
Quinta Reis, aqui focalizado. Venceu ainda, em 
fins de fevereiro, o Prêmio "Naftoi", batendo 
Xicungo, Benvindo, Aguilhão, e outros, em 60" 
e 9/10 para o quilômetro, na grama. Obteve 
ainda 2 segundos lugares, 1 terceiro e 1 quarto, 
descolocando-se apenas em uma oportunidade, 
quando de sua estréia. Duas vezes escoltou Naf -
tol : no G. P. Antenor de Laia Campos e no 
G. P. Juliano Martins, ambos em 1.500 m, gra-
ma; foi terceiro para Naftol e Texano no Clás-
sico Presidente João Tobias de Aguiar, em 1.300 
m; e quarto para Texano, Naftol e Jisplatino no 
Clássico Presidente Herculano (Te Freitas, em 
1.200 m. 

Os prêmios levantados por Good \Vill so-
mam. Cr$ 12.200.000, correspondendo Cr . 
8.000.000 às vitórias e os restantes Cr$ 4.200.000 
às colocações. 

Gooci \Vill é filho de Drag'on Blanc e Queen 
Bee. Seu pai foi campeão de sua geração, na 
França, e sua mãe, égua nacional de boa cam-
panha nas pistas, tem ótimo "stud record" : em 
1956, deu Vaporetto, macho por Fort Napoleón; 
em 57, Alouette, fêmea p01 Helíaco; em 58, Bru-
ne, fêmea por Dragon Blanc; em 59, abortou de 
Dragon Blanc; em 60, Ditongo, macho por Fort 
Napoleón; em 61, Éfeso, macho por Dragon 
Blanc; em 62, Forgiven, macho p01 Dragon 
Blanc; em 63, Good \Vill; em 64, Ingapeba, fê-
mea por Quebec; em 65, abortou de Dragon 
Blanc; e nesta temporada teve produto de Fort 
N ai)  ol eón. 



O favorito Messidor, distan- 
ciado vários corpos dos seus 
mais próximos adversários, 
passa pelas pedras das apre- 
goações e vence com catego- 
ria o Prêmio Xl de Agôsto, 

em 2.000 in 

Prêmio X 1 de Agosto 
14 de agôsto 

Messidor, que vinha de brilhante vitória no 
Prêmio Prefeitura Municipal, compareceu ao 
Prêmio Xl de Agôsto como fôrça incontestável, 
dada a sua superioridade sôbre os três únicos 
animais que se lhe opuseram. E, de fato, aca-
bou por triunfar com facilidade e amplos mé-
ritos. 

O percurso 

Partida boa. Messidor procurou correi 
adiante, mas Micron forçou bastante e acabou 
por se adiantar ao favorito, sôbre êle livrando 
pequena vantagem já no início da curva da di-
reita, vindo depois Jurídico, três corpos mais 
atrás, com Lonesome em último, acompanhando 
com dificuldade os adversários. Nos 1.500 m, 
o favorito tentou passar por Micron, mas só 
pôde fazê-lo no final da reta oposta, quando 
então quebrou-lhe a resistência definitivamente. 
Uma vez adiante, Messidor se limitou a galopar 
até o disco, ganhando por vários corpos, mesmo 
levando 5 a 8 quilos mais que os adversários. 
Jurídico passou por Micron nos 900 m, mas, 
quando já em meio a reta, teve de ser exigido 
com rigor, pois Mícron voltou ao ataque e quase 
o alcançou. 

Resumo 

Prêmio XI de Agôsto 	Animação 	Para 
cavalos nacionais de 4 e mais anos - 2.000 in 
(areia pela variante) 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 criadores, 10". 

l.° 	Messitior (macho, cast., 4 anos, São Paulo, por 
Caporal e Dybarine, dos Haras Jahu e Rio das Pe-
dras), Joaquim G. Silva, 60 kg. Treinador, Cas-
torino Borges. 

2.1 - Jurídico macho, cast., 6 anos, São Paulo, por Mar-
tini e Tuna, da Pecuária Anhumas Lida.), José AI-
ves, 55 kg. Treinador. Silvio de Paula Mendes. 

3.1 - Micron (macho, alazão, 4 anos, de São Paulo, por 
Caporal e Aldaya, do Stud Tina), Carlos Lom-
Pardo, 55 kg. Treinador, Waldemar de Paula Men-
de. 

4.' 	Lonesone (macho, alazão, 5 anos, Paraná, por Pi- 
raqué e Utria, do sr. Edgard de Araújo), Aleksian 
Artin, 52 kg. Treinador, Sebastião Biscaia. 

Tempo, 124" e 7/10 (areia leve, pela va-
riante) ; recorde, 124" e 4/10, de Pantheon. Di-
ferenças: vários corpos e meio corpo - Criador, 
Haras Jahu e Rio das Pedras (srs. J. Adhemar 
e Nelson de Almeida Prado). 

O ganhador 

Os dados da expressiva campanha de Mes-
sidor são os seguintes: na Gávea, tendo corrido 
11 vezes, obteve 1 vitória, além de 2 terceiros, 
2 quartos, com 6 descolocações, somando prê-
mios no valor de Cr$ 3.480.000. Em Cidade 
Jardim, apresentado lO vezes, registrou 3 pri-
meiros (dois em provas de animação), 2 se-
gundos, 3 terceiros e 1 quarto, com 1 descolo-
cação, alcançando prêmios no valor de Cr 
10.11 5.000. Os dados englobados por esta dupla 
campanha são os seguintes: em 20 apresenta-
ções, 4 primeiros, 2 segundos, 5 terceiros, 3 
quartos e 7 descolocações. Prêmios: Cr$ . 
7.500.000 pelas vitórias e Cr$ 7.095.000; total, 
Cr 14.595.000. 

Animal tardio, Messidor tem na última par-
te de sua campanha, após seu retorno da Gávea, 
a fase mais expressiva de seus desempenhos, 
porque evidencia uma admirável evolução, sem 
embargo de que, aos dois anos, obteve, além 
de uma vitória em Cidade Jardim, expressivas 
colocações clássicas: terceiro no G. P. Juliano 
Martins (1.500 m), para Maimbu e Nageur; 
quarto no G. P. Antenor de Lara Campos (1.500 
m) para Nageur, Mascate e Olheiro, e terceiro 
no Prêmio Outono (1.300 rn), para Olheiro e 
Gastão. Vale registrar ainda que sua prova de 
reaparecimento em Cidade Jardim, a do Clássi-
co Manfredo Costa Jr., foi boa: entrou em ter-
ceiro para Non Plus Ultra e Estibordo (2.000 m). 

Messidor é filho de produtos nacionais: Ca-
poral e Dybaiine. O cavalo, lider de sua gera-
ção, já é reprodutor consagrado. A égua tem 
o seguinte "stud record" : em 1960, Jybarine, 
fêmea por Adil; em 61, Lybarine, fêmea 1)01' 

Adil; em 62, Messidor; em 63, Neléu, macho 
por Caporal; em 64, Outeross, macho p01' Ca-
poral; em 65, Pendor ou Persiano, macho por 
Adil; e, nesta temporada, teve produto de Ca-
poi'al. 

O "pedigree" de Messidor pode ser encon-
trado lia resenha tio Prêmio Prefeitura Muni-
cipal, p01' êle levantado a 17 de julho, 
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Garanhões importados: 
PENNY STALL e LIGONIER 

LIGONIER, por Worden e Vumarie, é irmão próprio 

de Treviéres, pai de TRENZADO, ganhador do último 

GRANDE PRÊMIO SÃO PAULO. 

• 	 . 

.. 

t 

. 	 .• 
Ir •- 	 . 	 •-..•'• 

PENNT STALL, por Ommeyad (Hyperion) e Rockface, por Precipi- 

tation, foi classificado com 9 st e 2 1h no Handieap Livre de 1964, ao 

lado de Poiirparler e Soderini. Para se avaliar a alta significacão dessa 

classificação, é preciso lembrar que o "hanclicapeur" inglês outorgara 

antes as mesmas 9 st e 2 1h a animais da categoria de Linacre, Partiao, 

Romulus, Mona de. Larkspur, Ven ture. Bali ymoss, Darius, Aureole, 

Ziicchero, Masaka, My Baby, Musidora, Borealis, Gulf Streamn e 

Charnossaire. 
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Clássico Presidente Augusto de Souza 

Queiroz 
21 de (lgôsto 

O Clássico Presidente Augusto de Souza 
Queiroz, disputado na pista de areia, serviu para 
que Jundiá, corno conseqüência de sua esplên-
dida campanha, obtivesse seu primeiro êxito na 
esfera clássica, para o que foi preciso derrotar 
tanto adversários nacionais quanto estrangeiros. 

O percurso 

Rápida e boa a partida. Tomou a ponta 
a veloz Frol, com L'Ensorceleuse a seguir. De-
pois, muito agrupadas, vinham as três compe-
tidoras restantes: Rubonia, Jundiá e Farroupi-
lha do Sul. Nos 1.300 rn, L'Ensorceleuse pas-
sou por Frol, para, a seguir, acelerar o ritmo 
da corrida. Urna vez alcançada a reta, a van-
guardeira aumentou sua vantagem, enquanto 
Jundiá, lançada s( então, encontrando providen-
cial passagem por dento, firmava-se rapidamente 
no segundo lugar. Logo depois, a nacional in-
vestia sôbre a francêsa e ambas, componentes 
do li'' se destacaram das demais, em acirrada 
luta. jundiá, pouco a pouco quebrou a resistên-
cia de L'Ensorceleuse, para dominá-la 50 m an-
tes cio disco e assim vencer brilhantemente, por 
pequena diferença. Rubonia foi a terceira, mas 
longe. 

Resumo 

Clássico Presidente Augusto de Souza Quei-
oz 	Para éguas de qualquer país, de 4 e mais 

anos 	1.600 m (areia) - Prêmios, Cr$ . 
4.000.000 à primeira colocada; Cr$ 1.200.000 à 
segunda; Cr$ 800.000 à terceira; e Cr 400.000 
à quarta. Total, Cr$ -1.000.000. Aos criado-
res, 10í 

1.0 - Jundiá (fêmea, (-ast .5 anos, de São Paulo, por 
Manguari e Gargalhada, do Stud MMM.), José 
Alves. 60 kg. Treinador. Joaquim B. Gonçalves. 

.Jundiá e L'Ensorceleuse, já lia reta de chegada, lutam 
pela ponta; a seguir, Frol, Rubônia e Farroupilha cio Sul 

JUNDIÃ 
Feminino - Castanha - 	1961 - São Paulo 

Salmon The 	Tetiarch 
Trout salamandra 

King Solmon 

C 	O'Malley Malva 
Wild Arum 

MANGIJARI 
1915 Gainsbo rough 

Sparus IFlymg Spear 

Globera 	 Coo ok 
Glebe 	Gulosa 

Ttustom Pa- Son-In-Law 
1 sha 	Cos 

Mahara]a 	1 

Bu(han 
1 Merrose 	/ Rasa Cioft 

GARGALHADA 	
Polydipsia 1950 	 1 Collar-Chioo Collarette 

Grécia 	
CummuleF 

Glicerina 	
Golden Star 

Duzentos metros antes do disco, Jundiá, L'Ensorceleuse e 
a tordilha Fról são bastante exigidas. Rubônia avança 

A luta agora não é só pelo primeiro pôsto; Rubônia 
passa por Frol e Farrouuillia do Sul continua em último 

A 54) m antes cio disco, Jundiá avanea mais sôhi'e a van- 
guardeira iguala-lhe a linha. 	Frol tenta reagir 

; : 
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A filha de Manguari vai cru-
zar o disco, após quebrar a 
resistência ela valiosa france-
sa L'Ensorceleuse. Rubônia 
chegou em terceiro, seguida 
de Frol e Farroupilha do Sul 

2. 0 	L'Ensorceleuse (fêmea, cast., 4 anos, da França, 
por Lo Haar e Tanais, do Haras Cuiabá), Manuel 
Silva, 55 kg. Treinador, Joaquim Bueno Gonçalves. 

3 1 	Rubonia (fêmea, alazã, 4 anos, da França, por 
Mourne e Rhodésie, do Haras São Miguel), Edsom 
Amorim, 55 kg. Treinador, Daniel Henriques. 

4° 	Frol (fêmea, torcI., 4 anos, de São Paulo, por Qui- 
proquó e La Fouilleuse, do Haras Guac'yara), José 
O. Silva F.°, 58 kg. Treinador, ,Juvenal Batista 
Ivo. 

5,0 	Farroupilha (10 Sul (fêmea, cast., 6 anos, do Rio 
Grande do Sul, por Fairfax e Grappa, do Stucl 
\Tacances D'Elé), José Fagundes, 6() kg. Treina-
dor, Abilio S. Ventura. 

Não correram BIue Chip e Kirma. Tempo, 
99" (areia leve), recorde, 98", de Laplace e Lau-
rel. Diferenças: meio corpo e vários corpos. 
Criador, Haras Ipiranga (sr. Milton Lodi) 

A ganhadora 

O que caracteriza a bela campanha de Jun-
diá é a sua regularidade. Os números que a 
compõem são, de fato, eloqüentes: em 25 atua-
ções, só em 1 delas deixou de figurar no mar-
cador, uma vez que obteve 8 vitórias (1 clás-
sico, e 4 de animação entre elas) e 13 coloca-
ções. Essas conquistas representam prêmios no 
valor de Cr$ 22.010.000, divididos em Cr$ 
14.800.000 pelas vitórias e Cr$ 7.210.000 pelas 
colocações. 

Das 4 provas de animação levantadas por 
Jundiá, duas foram disputadas em 65: Prêmio 
Jóquei Clube dc São Vicente e Prêmio Fôrça 
Expedicionária Brasileira, sendo que esta última 
seria por ela de nôvo obtida nesta temporada. 
Na primeira, Jundiá percorreu os 1.600 m em 
102" e 6/10 (areia pesada), batendo então a 
Montenamá, Empress, Ectase e Kirrna; na outra, 
derrotou Nimbuia, Cantalou, Espineta, Ilena, 
Cânfora e Lembélia, LO tempo de 99" e 2/10 
para os mesmos 1.600 m (areia úmida). As 
vitorias dêste ano foram o Prêmio José do Pa-
trocínio, em 155" e 5,40 para os 2.400 m (grama 
úmida), sôbre Vivaldina, Piêta, Cara Miss e Co-
lancv; e o Prêmio Fôrca Expedicionária Bra-
sileira, em 100" para os 1.600 m (areia leve)  

sôbie Frol, Murta, Kirma, Rendeira, Fanciulla, 
Empress e Sheet. E com a vitória aqui focali- 
zada, abriu para si as portas da esfera clássica. 

Jundiá é filha (los nacionais 1\Ianguai'i e 
Gargalhada. O cavalo, em três temporadas, ob-
teve 12 vitórias, entre elas os Grandes Prêmios 
Outono, Cruzeiro (lo Sul, Frederico Lundgren, 
América, Prefeitura Municipal e Conde de 
}-lerzberg, além cio Clássico Antonio Prado. Foi 
um dos mais brilhantes filhos de King Salmon 
tanto nas pistas quanto tio liaras, sendo também 
seus filhos os clássicos ITappy e Domage, Inter-
lagos, e os úteis Harakiri, Emir, Leloir, Apa-
nágio, Épico, Bariri, Dama Natalina e Discolo, 
êste último grande ganhador cio Equador, onde 
hoje serve na reprodução. 

Gargalhada, a mãe de Jundiá, tem um "stucl 
i'ecord" simplesmente esplêndido, tendo dado, em 
1955, Devoto, macho por 1\Iinotauro; em 56, Exal-
tada, fêmea por Four Hilis; em 57, Funny Boy, 
macho por Fairv Kirig; em 58, Golf, macho por 
Flamboyant de Fresnay; em 59, Hai'akiri, ma-
cho por Manguari ; em 60, ficou vazia de Man-
guari; em 61, Jundiá; em 62, Kibala, fêmea por 
Flamboyant de Fi'esnay; e em 63, ficou vazia 
de FI amboyant de Fresnay. 

.'' 

José Alves vai deixar a raia levando sua conduzida 
que obteve o seu primeiro êxito na esfera clássica 
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Final do Prêmio Duque ele 
Caxias: Kirma (Luiz Rigoni) 
e Kilroy (Ermelino Sampaio) 
atropelam irnpetuosaxnente a 
vanguardeira Nefretete (Ai- 
bênzio Barroso) que cruza o 

disco 

Prêmio Duque de Caxias 
27 de (((JÔStO 

Sete éguas, de 4, 5 e 6 anos, compondo um 
lote deveras heterogêneo, constituiu o campo do 
Prêmio Duque de Caxias, cujo desfecho resultou 
na vitória de urna competidora de admirável 
origem: Nefretete. 

O percurso 

Após urna partida boa, Finestra apareceu 
adiante, seguida de Colancy e Nefretete; mas, 
alcançada a seta (Ia milha, Colancy passou para 
o comando, surgindo Fanciulia em segundo e Ne-
fietete em terceiro, renunciando, pois, Finestra. 
Pouco depois, Fanciulia desalojava Colancy e as-
sumia o comando do lote. Na entrada da reta, 
Nefretete já corria em segundo, para, nos 400 
rn finais, passar para diante, ao tempo em que 
surgiam em atropelada Kirma e Kilroy, que se 
aproximaram perigosamente. Houve então re-
nhida disputa, mas Nefretete logrou resistir, ga-
nhando por pequena diferença sôbre Kirma, f i-
cando Kilroy a seguir. 

Resumo 

Prémio Duque de Cu,x'ia,s' 	Animação - 
Para éguas de qualquer país, de 4 e mais anos 
- 1.800 m (areia) - Prêmios: Cr$ 2.500.000 
à primeira colocada; Cr$ 750.000 à segunda; 
Cr 500.000 à terceira; e Cr 250.000 à quarta. 
Total, Cr$ 4.000.000. Aos criadores das nacio- 
nais, 10 1,<`.  

	

1.0 	Nefretete (fêmea, cast., 4 anos, de São Paulo, por 
Faublas e Gloriette, do Haras São Bernardo S. A.), 
Alhênzio Barroso, 57 kg. Treinador, Joaquim Amo-
rim F.°. 

	

2.0 	Kirma fêmea, alazã, 4 anos, de São Paulo, por 
Boxeur e Emérita, do Haras São Luiz), Luiz Ri-
goni, 57 kg. Treinador. Enir Feijó. 

	

3,0 	Kilroy (fêmea, tord., 5 anus, de São Paulo, por 
Rob Roy e Kildare, do Haras Morro Grande), Er- 
melino Sampaio, 58 kg. Treinador, Avelino Piotto. 

40 	Fanciulia (fêmea, cast., 4 anos, de São Paulo, por 
Race Horse e Veneta, do Haras Santa Terezinha), 
José Silves, 57 kg. Treinador, Juan José Gonzalez. 

50 - Co!ancy (fêmea, alazã, 4 anos, do Rio de Janeiro, 
o' Sancy e Colomba, do Haras Vale da Boa Espe-

rança), José O. Silva F.°, 57 kg. Treinador, Wal-
frido Garcia. 

6." - Finestra (fêmea, alazã, 4 anos, de São Paulo, por 
Minotauro e Coquine, do Haras Santa Terezinha), 
Clóvis Dutra, 57 kg. Treinador, Juan José Gon-
za 1 e z. 

7,0 	Montenamá (fêmea, cast., 6 anos, do Paraná, por 
Montreal e Inayá, do sr. José São Pedro), Omário 
Reichel, 58 kg. Treinador, Milton Signoretti. 

Tempo, 113" e 8/10 (areia leve) ; recorde, 
111" e 5/10, de Releigh. Diferenças: 3/4 de 
corpo e um corpo e meio. Criador, Haras São 
Bernardo S. A. (barões Leithner). 

A ganhadora 

Os progressos técnicos de Nefretete, que di-
taram urna evolução flagrante, levaram-na a in-
gressar com êxito na esfera das provas de ani-
mação, após já ter vencido 3 vezes. Assim, sua 
campanha, que engloba 12 corridas, resultou em 
4 primeiros, 4 segundos, 2 terceiros, 1 quarto 
e 1 quinto, com prêmios que somam Cr. . 
9.975.000, sendo (l1le  Cr$ 7.000.000 são pelas vi-
tórias e os restantes Cr$ 2.975.000 pelas colo-
cações. 

Nefretete é filha de Faublas, cavalo fran-
cês, ganhador do "Prix Gallinule" (1.000 m) 
do "Prix Daphnis" (1.600 m) e do "Prix Noail-
les" (2.200 m), contando-se entre seus filhos 
Olesko, Neocádia e Nageur, êste último o mais 
expressivo elemento de sua geração, ganhador 
inclusive do G. P. Cruzeiro do Sul, ou seja, do 
Derby Nacional. 

A mãe de Nefretete é Gloriette, que ingres-
sou no haras em 1959, para dar, no ano se-
guinte, Silrone, ex-Lupin, macho por Faublas; 
em 61, Mmcc, fêmea por Coaraze; em 62, Ne-
fretete; em 63, Odile, fêmea por Flamboyant de 
Fresnay; em 64, Pyrarnide, fênica por Faublas; 
em 65, Qualité, fêmea por Faublas, e, nesta tem-
porada, nôvo produto de Faublas. 
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Grande Prêmio Barão de Piracicaba 
2 	(l(jôStO 

As chuvas abundantes que cairam às vés-
peras da disputa do G. P. Barão de Piracicaba, 
tornando a laia de grama impraticável, obriga-
ram a transferência da prova para a areia, o 
que provocou a deserção de Nôa, que seria a 
favorita, tendo também sido retirada Sheila, a 
ex-Clorofana, que se apresentou febril. Todavia, 
êstes fatos não foram capazes de roubar à dispu-
ta da primeira prova da Tríplice-coroa de Éguas 
o brilhantismo que lhe é peculiar. Pintura, um 
dos melhores elementos da ala feminina de sua 
geração, coroou sua já ótima campanha com 
um valioso triunfo, fruto não apenas de suas 
qualidades mas também de sua constante evo-
lução. 

O percurso 

Partida excelente. Despontou Good Night, 
seguida de Pintura, Assessora, Evina e Trece 
Monedas, com Blue Beauty e Joga nos últimos 
lugares. A prova não sofreu alterações até o 
final da reta oposta, momento em que Pintura 
e Assessora suplantaram Good Night, que recuou 
para terceiro, ficando Trece Monedas em quarto. 
No fundo do pelotão corriam então Joga e Sé-
vres. Uma vez alcançada a reta final, já que a 
curva havia sido contornada sem grandes mo-
dificações, Assessora procurou se aproximar de 
Pintura, mas esta, mais exigida por seu jóquei,  

longe de se entregar, começou a fugir da adver-
sária e de tal forma abriu vantagem que, na 
seta dos 20() m, já trazia a vitória assegurada. 
Reagindo, Good Night progrediu de novo, ,a par-
tir dos últimos 300 m, tentando com Assessora 
a segunda colocação; mas, por fora, atropelou 
Sévres, que, trazendo ótima ação, ainda chegou 
a tempo de superar Good Night e Assessora, 
obtendo uma ótima segunda colocação. 

PINTURA 
Feminino 	Castanho 	1963 São 	Paulo 

Tourbilion 
Cova 

Sandjar 
Zariba 

Faira'ay 
Zulaikhaa 

NOVO MUNDO 
Turtle Soup 

1954 

Fox Club 
Foxhu ate  i' 
Dorina 

Valei'oa 	
Royal Ca nopy 

Venta 	
Lady Ceoi'gette 

A(tniii'al Craig 	an 	Eran 
Drake 

Moi]Chéri 

Amfoi'tas 
For Mv Lave 

GRACIOSA Najmi  

1 954 
Ilunter's 	Moon 

1-lelium 
Claque  

Harpia 
Jacutinga 

1 

Miau 
Melindrosa 

IM 	 ti 

Assessora procura se aproxi- 
mar de Pintura que, exigida 
por seu jóquei, começou a 
fugir ainda mais de sua ad- 
versária. Good Night reage 
e tenta, com Assessora, a se- 

gunda colocaçAo 
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Assessora e Pintura ainda estão sendo exigidas. A filha 
de Novo Mundo galopa firme definindo o páreo 

Resumo 

G. P. Barão de Pi,'aeieo ba - 1 Prova da 
Tríplice-coroa de Éguas - Paia potrancas na-
cionais de 3 anos - 1.600 rn (transferida da 
grama: 1.609 m, para a areia) 	Prêmios: 
Cv$ 7.000.000 à primeira colocada; Cr$ 2.100.000 
à segunda; C4 1.400.000 à terceira; e Cr 
700.000 à quarta. Total, Cr$ 11.200.000. Aos 
criadores, 10 

	

1° 	Pintura (fêmea, cast., 3 anos, de São Paulo, 1)01 

Nôvo Mundo e Graciosa, do sr. Theolonio Piza 
de Lara), Dendico Garcia, 56 kg. Treinador, João 
de Castro Godoy. 

	

2.1 	Sévres (fêmea, alazã. 3 anos, de São Paulo, por 
Ogan e Judéa, do Stud Texas, José Alves, 56 kg. 
Treinador, Joaquim Bueno Gonçalves. 

	

3,0 	Good Night (fêmea, cast.. 3 anos, de São Paulo, 
por Quebec e Iliada, do Slud Belmar), José O. 
Silva F.°, 56 kg. Treinador, Walfrido Garcia. 

	

4,0 	Assessora fêmea, cast., 3 anos, de São Paulo, 
por Aram e Assina, do Stud Flamhoyant), João 
Souza, 56 kg. Treinador, Fcrenz Biernascky. 

- Guinada (fêmea, cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Melody Fali' e Glumac. do Haras Santa Terezi- 

o 

Dendico já não castiga Pintura, que corre fácil. Good 
Night e Assessora lutam pela dupla. Sévres progride 

nha), Clóvis Dutra. 56 kg. Treinador, Juan José 
Go n zal ez. 

6 . 0 	Joga (fêmea, cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Xavêco e Altiva, do Stud If Money), Sabino lodi-
cc, 56 kg. Treinador, João de Castro Godcy. 

7» - Tapiara (fêmea, casi.. 3 anos, do Paraná, por 
Red October e Naga, do sr. Antonio Zen), Erme-
lino Sampaio, 56 kg. Treinador, Pedro Nickel. 

8.1 	Gelha (fêmea, cast., 3 anos, de São Paulo, por Ai- 
berigo e Xema, da sra, Zélia G. Peixoto de Cas-
tro). Juan Marchani, 56 kg. Treinador. Mário 
de Almeida. 

0 1 ' 	Trece Mone(la.S fêmea, casi., 3 anos, do Paraná, 
por Dernah e Kashmir, do Stud São Lázaro), Ma-
nuel Silva, 55 kg. Treinador, Waidemar de Paula 
Mendes. 

10 . 0 	Evina (fêmea, cast., 3 anos, do Paraná, j)ol' Indó- 
cil e Valsa, do Haras Preto e Ouro). Loacir Ca-
valheiro 56 kg. Treinador, Nelson Porteila. 

11. 11 	Blue Beauty (fêmea. cast., 3 anos, de São Paulo, 
por Pewter Platter e Gostosa, do Stud B.B.C.), 
Alhênzio Barroso, 56 kg. Treinador, Fernando Pe-
reira Schneider. 

Não correram Nôa e Sheila. Tempo, 99" e 
5.1 10 (areia úmida) ; recorde, 98", de Laurel e 

0' 

 

A luta pela formação da du-
pia prossegue na passagem 
pelas pedras tias apregoações. 
Assessora iguala a linha de 
Good Night, mas Sévres apa-
rece em impetuosa atropelada 

5 

0' 
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Pintura vai cruzar o disco 
Com dois COVPOS de vantagem 
sôbre Svres, que ficou com 
uma ótima segunda colocação, 
seguida de Good Night e As- 

sessora, bastante próximas 

Laplace. Diferenças: dois corpos e um corpo. 
Criador, Haras Antenor de Laia Campos (sr. 
Theotonio Piza de Laia). 

A ganhadora 

Tendo estreado em abril, Pintura correu no 
Prêmio Jaimbé, sem obter colocação. Duas se-
manas depois, levantou o Prêmio Deia, em 67" 
e 9/10  pala os 1.100 m (areja), derrotando Lo-
lity, Rastrelia, Licônia, Lulu Belle, Nerci'oss, Mi 
Passion, Bambarra e Blue Bee. Tentou então 
o Prêmio Princeza Izabel sem maior resultado 
prático. Voltou a correr na terceira semana de 
maio, oportunidade em que, nos 1.200 m cio Prê-
mio Good Nig'ht, derrotou Windy Da y, Déia, 
Nhandeara, Laura e Jaimbé, em 71" e 6/10, na 
grama. Depois, por fazer corrida para sua com-
panheira Pensierosa, não se colocou no G. P. 
João Cecilio Ferraz, prova vencida por Nôa sô-
bre Pensierosa, Gooci Night, Déia e outras. Qua-
se um mês depois, atuou no Clássico Presidente 
Guilherme Ellis, tendo escoltado Gracola, che-
gando adiante dc Troce Monedas, da própria 
Pensierosa, e ainda de Gelba, Praieira, Jarming, 
Evina, Jirídia, Nôa e Déia. A prova foi em 
1.500 rn, areia. Já então mais amadurecida, 
Pintura apareceu inscrita rio Prêmio Rodolfo 
Laia Campos, em 1.500 m (areia), para escoltar 
Trece Monedas, empatando com Séries na se-
gunda colocação, chegando adiante de Gelba, Lou-
ella, Jai'ming e Graçola. Por fim, levantou o 
G. P. Barão de Piracicaba, com alta soma de 
méritos. 

A campanha de Pintura engloba, pois, 8 
apresentações, resultando em 3 vitorias e 2 se-
gundos lugares; descolocou-se assim em 3 opor-
tunidades. Seus prêmios somam Cr 12.950.000, 

Correspondendo Cr$ 11.000.000 às vitórias e os 
restantes Cr$ 1.950.000 às colocações. 

Pintura é filha de nacionais: Nôvo Mundo 
e Graciosa. O cavalo, a despeito de ter feito 
campanha simultânea com seu companheiro Nar-
vik, cumpriu excelentes desempenhos na esfera 
clássica, e já agora é radiosa promessa como 
reprodutor. Graciosa, ganhadora, produziu, em 
1960, Marisco, macho por Luciclon; em 61 e 62 
ficou vazia de Cyro ; em 63, deu Pintura; em 
64, Quedinha, fêmea por Faxeiro; em 65, Ren-
deira, fêmea por Faxeiro; e, nesta temporada 
está cheia ainda de Faxeiro. 

A evolução constante da filha de Novo Mundo foi coroa- 
tia com um brilhante êxito no ti. P. Barão de Piracicaba 
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Prêmio L nsorceieuse 

• 	
Derrotando Vindobona, Trans- 
cendante, Jasnette e Tymira, 
a defensora do Haras São Mi- 

a guel venceu em belo estilo, 
de ponta a ponta, o Prêmio 
L'Ensorceleuse, em 1.500 m 

2. 1 	Vindobona (fêmea, alazã, 4 anos, da França, por 
Blockhaus e Vigdis, do Haras Paraiso), Dendico 
Garcia, 57 kg. Treinador, Walfrido Garcia. 

28 de Ct(J0S10 

A segunda das provas de animação desti-
nada às éguas francêsas importadas pelo Jockey 
Club de São Paulo, o Prêmio L'Ensorceleuse, 
reuniu, em 1.500 m, cinco competidoras, resul-
tando na indiscutível vitória de Rubônia. 

O percurso 

Partida boa. Rubônia tomou a ponta assim 
que foi alçada a fita, seguida de Transcendante 
e Jasnette, ficando Vindobona e Tymira nos úl-
timos postos. Na altura dos 800 m, Vindobona 
forçou, para pouco depois igualar a linha de 
Transcendante, enquanto Rubônia continuava 
adiante, firme. Na reta final, a vanguardeira 
ampliou sua vantagem, para acabar ganhando 
com facilidade. Tendo Transcendante esmoreci-
cio na fase final, Vindobona logrou arrebatar-lhe 
a segunda colocação. 

Resumo 

Prêio io L'Ensorcelei4se 	Animação 
Para éguas francêsas de 4 anos, importadas pelo 
Jockey Club de São Paulo 	1.500 m (areia) 
Prêmios: Cr$ 4.000.000 à primeira colocada; Cr$ 
1.200.000 à segunda; Cr$ 800.000 à terceira; e 
Cr$ 400.000 à quarta. Total, Cr$ 6.400.000. 

Rubonia (fêmea, alazã, 4 anos, da França, por 
Mourne e Rhodésie, do Haras São Miguel), Edson 
Amorim, 57 kg. Treinador, Daniel Henriques. 

NEFRETETE 	 RUBÔNIA 
Feminino, Castanho 	 Feminino, Alazão 

1962, São Paulo 	 1963, França  

Brantõme 
\ eux Manoir - 

Ve.ile Maisn 
Z 

5 Nasrullah 

2 Ballynash Bail y well- 
broke 

Wild 	Risk 
W. Worden 

Sans Tares 

Scottish 
1(oya 1 	t'nion Uniun 

Joan Drake 

	

3,0 	TransceHdante (fêmea, cast., 4 anos, da França, 
por Prince Taj e Valserine, dos Haras Jahu e Rio 
das Pedras(, Joaquim G. Silva, 56 kg. Treinador, 
Caslorino Borges. 

	

4. 1 	Jasnette (fêmea, casi., 4 anos, da França, por Prin- 
(e Taj e Jasna, dos Haras São José e Expedictus), 
Alhênzio Barroso, 57 kg. Treinador, Osvaldo Ulloa. 

	

5. 11 	Tymira (fêmea, alazã, 4 anos, da França, por Ty- 
rone e Varnira, do Haras Tibagi), João Souza, 57 
kg. Treinador, Ferenz Biernascky. 

Tempo, 92" e 3/10 (areia úmida) ; recorde, 
90", de Gaudeamus — Diferenças: 3 corpos e 3 
corpos. Importador, Jockey Club de São Paulo. 

A ganhadora 

Rubônia correu 7 vezes, que resultaram em 
3 vitórias, com Cr 10.000.000 em prêmios, e 
2 terceiros, com Cr$ 1.600.000. Assim, duas ve-
zes não obteve colocação. Seus prêmios somam 
Cr 11.600.000. 

A defensora cio Haras São Miguel esticou 
no G. P. Ney Braga, vencido por Bolita, no qual 
foi a quinta a chegai. Mais aguerrida, venceu 
a seguir o Prêmio Jasnette, em 1.200 m em 75" 
e 7/10, sôbre SaIly Drake, Soupe, L'Ensorce-
leuse e Princesse D'Azur. Malogrou depois no 
Prêmio Tymira, vencido por Transcendante, para 
ganhar em seguida o Prêmio L'Ensorceleuse, em 
88" para os 1.400 m, na areia, oportunidade 
em que derrotou Jasnette, Princesse D'Azur e 
Tymira. No Prêmio Bolita, de animação, foi a 
terceira para L'Ensorceleuse e Trois Etoiles 
(1.400 m, areia). Tentou depois o Clássico Au-
gusto de Souza Queiroz, em 1.600 m (areia), 
entrando em bom terceiro, atrás de Jundiá e 
L'Ensorceleuse, adiante de Frol e Farroupilha 
cio Sul. Por fim, levantou o prêmio de que aqui 
se faz a resenha. 

Rubônia é filha de lVloumne (Vieux Manoir), 
ganhador clássico, que tem dado ótimos ganha-
dores, desde 1952, entre êles Mima, Snob, Ta-
raval, Garde Coeur e Soleil D'Or. 

Pelo lado materno, Rubônia descende de 
Rhociésir, uma filha de Worcien (Wild Risk), 
que também (leu Rabodanges (Norseman), Ra-
dium (Mourne), Rissole (Blockhaus) e Risiere 
(Pan). 
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Clássico Presidente Luis Oliveira 
de Barros 

.1 	ilí  

: 4  

: 
.. .. 

..? 

Na entrada da reta, L'Ensorceleuse, que ponteara desde o 
inicio, continua na frente, seguida de Zia Ziva e Jundiá 

A 100 ni do disco L'Ensorceleuse já tem a vitória assegu- 
rada. Jundiá, Farroupilha do Sul, Kilroy e Zia Ziva, depois 

Constantes chuvas que caíram sôbre São 
Paulo nos dias que antecederam a disputa do 
Clássico Presidente Luís Oliveira de Barros, não 
apenas obrigaram a transferência da prova da 
raia de grama para a de areia, mas igualmente 
determinou o foi - fé da parelha favorita Milheira-
Murta. Como conseqüência disso, a outra pare-
lha, L'Ensorceleuse-Junciiá, já possuidora de pos-
sibilidades flagrantes, ficou à vontade e, de fato, 
prevaleceu de maneira esmagadora. 

O percurso 

Logo após urna boa partida, L'Ensorceleuse 
apareceu adiante, com Jundiá em segundo, cor-
rendo depois, próximas, Kirloy, Zia Ziva e Far-
roupilha do Sul. Nos 1.400 m, Zia Ziva forçou 
e passou para o segundo lugar, superando Jun-
diá. Contudo, no final da reta oposta, a filha 
de Manguari voltava à sua anterior posição e, 
na curva, percebendo seu jóquei que a adversá-
ria real era mesmo L'Ensorceleuse, sôbre ela 
avançou. As componentes cio n 2 logo livra-
ram grande vantagem sôbre as demais e, uma 
vez na reta, continuaram ampliando a diferença 
que as separava de Zia Ziva, já então atropelada 
por Farroupilha do Sul e por Kilroy. Duzen-
tos m antes do disco, percebeu-se que L'Ensor-
celeuse não se deixaria bater por sua compa-
nheira de cocheiras, tal a ação esplêndida que 
trazia. Efetivamente, malgrados os esforços de 
Jundiá, não pôde ela ir além do segundo lugar, 
ainda que cumprindo meritório desempenho. 

Resumo 

Clássico Pïesicicnte Luís Oih'eiia de Barros 
Para éguas de qualquer país, de 4 e mais anos 

- 1.800 m (areia, transferido da grama) - 

Prêmios: Cr$ 4.000.000 à primeira colocada; Cr$ 
1.200.000 à segunda; Cr$ 800.000 à terceira; e 
Cr 400.000 à quarta. Total, Cr$ 6.400.000. 
Aos criadores das nacionais, 10i. 

	

1.0 	L'Ensorceieuse fêmea, c'ast., 4 anos, da França, 
por Le Haar e Tanais, do Haras Cuiabá), Manuel 
Silva, 56 kg. Treinador, Joaquim Bueno Gonçal-
ves. 

	

2 . 0 	Jundiá (fêmea, cast .5 anos, de São Paulo, por 
Manguari e Gargalhada, do Stud MMM.), José 
Alvos, 60 kg. Treinador, Joaquim Bueno Gonçal-
ves. 

Farroupilha do Sul (fêmea. casi., 6 anos, do Rio 
Grande cio Sul, por Fairfax e Grappa, do Stud 
Vacances D'Eté), José Fagundes, 60 kg. Treinador, 
Abilio S. Ventura. 

L'ENSORCELEUSE 

Feminino 	Castanho 	- 	 1963 França 

B!ancl foid 
Brantome in Vitam 	e 

1 	Vieux 	Ma- 
11011' 	 Vieille 	Mai- Fingias 

soo VieiIIe 	Co nailie 
LE HAAIi 

1934 llaciriophage 
T&1e!éft°iique Beautá cio Neige 

Minie Pie 
Cannelle 

Biribi 

Armoise 

Lied 
Astrus 
Adveiténriu 

It amus 
Amandine Enso!eillãe  

TANAIS 
1932 

Hazareh 
D -iik 	Itona 16 
Heinchen 

Treacle 
Anhi\dri 
Tir 	Tai 
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L'FsorceIcuse cruza vitoriosamente o disco, deixando 
Jundiá, sua miOs próxima adversaria, a vários corpos atrás 

4 - 

4° 	Kilroy 	fêmea, loid .San()1, de São Paulo. j)0I' 

Rol) Rov e Kildare, do Haras Morro Grande), Er- 
melino Sampaio, 60 kg. Treinador, Avelino Pinto. 

5° 	Zia Ziva (fêrnea, casi., 4 anos, de São Paulo, por 
Royal Forest e Clélia, do Haras Pira jussara), AI-
bênzio Barroso, 59 kg. Treinador, Arnazilio Ma-
galhées. 

Não correram M ilhei ra e Murta. Tempo, 
1 13" e 8/10 (areia encharca(la) ; recorde, lii" 
e 5/10, de Releigh. 1)ifeienças: vários corpos 
e vários corpos - importador, Jockey Club de 
São Paulo. 

A ganhadora 

Menos de vinte dias atrás, nos 1.600 m do 
Clássico Presidente Augusto de Souza Queiroz, 
disputado em pista de areia leve, Jundiá mos-
trava superioridade sôbre L'Ensorceleuse, tendo, 
como aconteceu no Clássico Presidente Luís Oli-
veira de Barros, também prevalecido a "dobra-
dinha". A ordem de chegada, agora invertida, 
tem duas causas: a evolução da égua francêsa 
e sua perfeita adaptação à laia encliaicada. 

L' Ensorceleuse venceu pela primeira lia sua 
quarta tentativa. Tratava-se cio Prêmio T ymi-
ra, cujo percurso de 1.00(1 m (grama) foi per-
corrido em 61" e 2/ 10, tendo então derrotado 
Finadella, Veloutée e Belie Indienne. Seu se-
gundo êxito, obtido em seguida, foi o Prêmio 
Bolita (de animação), em 1.400 m (88" e 3/10, 
areia encharcada), sôbre Jasnette, Rubônia, 
Transcendante e Trois Etoiles. Antes que ven-
cesse o Clássico Presidente Luís Oliveira de Bar-
ros. secundou Jundiá, tal como se registrou aci-
ma, no Clássico Presidente Augusto de Souza 
Queiroz, adiantando-se a Rubônia. Frol e Far-
roupilha do Sul. Suas três apresentacões ini-
ciais foram, em resumo, as seguintes: quarta no 
Prêmio Jasnette (1.200 m, areia) , pata Rubô-
nia, Sallv J)rake e Soupe ; sexta no Prêmio "Itu", 
a despeito de haver partido mal, e vencido por 
Sallye Drake (1.300 m, grama) ; e segunda para 
Tyrnira no Prêmio Gaucleamus (1.300 m, gra-
ma), adiante de i\Iéreiiith 11, Belle Indionue e 
Brise Matinale. 

A campanha de L'Ensorceieuse apresenta os 
seguintes dados: em 7 apresentações, obteve 3 
primeiros (incluin(lo-se um de animação e um 
clássico) , 2 segundos e 1 quarto lugares, entran- 

do, pois, clescolocacla urna só vez. Seus prêmios 
somam Cr 13.250.000, correspondendo Cr 
11.000.000 às vitórias e Cr$ 2.250.000 às colo-
cações. 

L'Ensorceleuse, que faz parte do valioso lote 
de éguas importadas da França pelo Jockey Club 
de São Paulo, é filha de Le Haar e Tanais. Seu 
pai, ganhador cio "Prix de Saint Maxirnin", "Prix 
de Ia Touques" e "Prix .Jean Prat", obteve ainda 
5 colocações em 10 tentativas. Foi levado ao 
liaras em 1958. Tem (lado inúmeros ganhado-
res, como Kiboko, Grand Seigneur, King Pelus, 
Vivario, Dion, Waidemar, Bataclavia, etc., mas 
os seus mais notáveis descendentes são Duc de 
Guelcire, ganhador cio "Prix Lupin", Veronese, 
vencedor do "Gran Premio di Milano", e o excep-
cional Exbury, campeão das pistas européias de 
61/65, vencedor cio "Prix de l'Arc de Triomphe", 
"Prix Ganay", "Granci Prix de Saint-Cloucl" e 
"Coronation Cup". 

A mãe de L'Ensorceleuse, Tanais, que não 
correu, é meia irmã de Totem e própria de Atout, 
ambos bons valores. Dela descendem Karlos 
(por Ku run) , ótimo vencedor; Kasimir (p01' 

Ksarinor) , acidentado (mando "yerling" ; e Si-
donie (por Vamos) , em campanha. 

Justifica-se a euforia de Manoel Silva, após a vitória de 
sua conduzida no «Presidente Luis Oliveira de Barros» 



HARAS SÃO BERNARDO S. A. 

Propriedade dos Barões Leithner 

CRIADOR DE COURAGEUSE 

e NAGEUR 

Ganhadores do G. P. CRUZEIRO DO SUL 

(Der6y  Brasileiro) 

e de GAUDEAMUS, ganhador do 

DERBY PAULISTA 

N A G E U R 
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Prêmio J. B. Paula Souza 

.1 des'etem bro 

Potrancas nacionais de 3 anos, em fase de 
evolutiva campanha, e, pois, candidatas à me-
lhores postos entre suas congêneres, disputaram 
o Prêmio J. B. Paula Souza. Êste caráter deu 
à disputa, tal como sucede todos os anos, ine-
gável importância técnica. 

O percurso 

Partida rápida e boa. La Fiesta, Samba 
Dancei ,  e Xarqueida, muito juntas, correram em 
luta durante os primeiros metros. Pouco antes 
do final cia reta oposta, Lã Fiesta foi contida, 
enquanto Rastrelia, melhorando por fora, ia 
disputar os primeiros lugares com Samba Dan-
cer e Xarqueida. A curva foi feita sem maio-
res alterações. Uma vez alcançada a reta final, 
Samba Dancei -  livrou-se de Xarqueida e Ras-
trella, mas Lã Fiesta, apanhando uma passagem 
por dentro, ocupou o segundo lugar e imedia-
tamente atacou a vanguardeira. Samba Dancei, 
contudo, tinha reservas de energias, fie sorte 
que logrou resistir a Lã Fiesta, pala, nos úl-
timos 100 m, voltar a aumentar sua vantagem, 
assegurando o triunfo. Silver foi a terceira a 
chegar. 

Resumo 

Prémio J. B. Paula Souza - Animação - 
Para potrancas nacionais de 3 anos - 1.200 m 
(areia; transferido de 1.000 m, grama) - Prê-
mios: Cr$ 3.000.000 à primeira colocada; Cr$ 
900.000 à segunda; C4 600.000 à terceira; e 

Cr$ 300.000 à quarta. Total, Cr$ 4.800.000. 
Aos criadores, 10. 

Samba Daneer fêmea, alazã, 3 anos, de São Paulo, 
por Garboleto e Gatixa, do Stud If Money) , José 
Osimo Silva F.°, 55 kg. Treinador, João de Cas-
tro Godov. 

2.1  - La Fiesta (fêmea, cast., 3 anos, de São Paulo. por 
Takt e Fama, do Haras Ipiranga), Antonio Bolino, 
55 kg. Treinador, José Silvestre de Souza. 

30 	Sils'er fêmea, east., 3 anos, do Paraná, por Cyr- 
nos e Oi'sinia, do Haras Tibagi), João Souza, 55 kg. 
Treinador, Ferenz Biernasckv. 

4.' - Evina 	fênica, 	cast., 	3 anos, 	do 	Paraná, 	por 	Incló- 
(-il 	e 	Valsa, 	do 	Haras Preto e Ouro), 	Loac'ir 	Ca- 
valheiro, 	58 	kg. 	Treinador, 	Nelson 	Porteila. 

5» -- Rastrelia 	(fêmea, alazã, 3 anos, de São Paulo, por 
Peter's Choice e Royal Speech, do Stud Benfica), 
Roberto 	Diniz, 	55 	kg. Treinador. 	Canino 	Arthur. 

6.0 - Xarqueada 	fêmea, cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Xasco 	e 	Xaranga, 	do sr. 	Roberto 	Alves 	de 	Al- 
meida), 	Albênzio 	Barroso, 	55 	kg. 	Treinador, 	Ra- 
fael 	Rondeili. 

70 	- ,JarluiHg 	fêmea, 	alazã, 3 anos, de São Paulo, por 
Zefir 	e 	Charming, 	do sr. 	Mário 	Tavares 	Leite), 
Fidelis Sobreiro, 58 kg. Treinador, Antonio Nappo. 

Não correram Nhandeara e Windy Day. 
Tempo, 75" e 1/10 (areia encharcada) ; recorde, 
72" e 3/10, de Quatambu. Diferenças: um cor-
po e cabeça. Criador, Haras Heva (si-s. Hélio 
e Eduardo Vasone). 

A ganhadora 

Samba Dancei', promissor elemento de sua 
geração, cujos progressos se acentuam, eviden-
ciando que não se trata de animal precoce, cor-
leu 12 vezes, entrando duas vezes apenas des-
colocada, já que obteve 2 primeiros, 4 segundos, 
2 terceiros, 1 quarto e 1 quinto lugares, com 
prêmios que somam Cr$ 9.500.000, correspon-
dendo Cr$ 5.000.00() às vitorias e Cr$ 4.500.000 
às colocações. 

A ganhadora cio Prêmio J. B. de Paula 
Souza é filha dos nacionais Garboleto e Gatixa. 
Seu pai, um dos melhores elementos de sua ge-
ração, correu 10 vezes, levantando 3 provas, eu-
tre elas o "Derby Paulis- 
ta" e o "Consagração", 	- - 	- 	- 	-- 
além de havei' obtido 5 co- 	SAMBA DANCER 
locações, destacando-se o Ex-Aiuca 
segundo lugar no Derbv 	 - 

Feminino, Alazão 
Sul-Americano 	 1963, São Paulo 

Gatixa, dona de esplen- C i rpharjs 

dida origem, tem em 5am- 
ba 	Dancer, 	nascida 	em 5 

As) roilornie 

1963, seu primeiro produ- Garbosa 	
Tintoretl o 

to, 	para dar, no ano se- Bruleur 	Lolita 

guinte, 	Bréngol, 	macho Djehel 

1)01' Pewter Platter, ficai' < 
Pharel 	

Pharelle 
vazia de Ubi no ano pas- 
sacloe, 	por 	fim, 	nesta 

do 	Sol 	
lelium 

Flor 
temporada 	voltar 	a 	ter 
produto de Gai'boleto. 
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9tatad 7+itaftga 
(JAGUARIÚNA - S. PAULO) 

GARANHÕES EM SERVIÇO 

FLAMB. DE FRESNAY 	PHARIS 

(Alaz. - 1948 

França 	 DJÊZIMA - ASTERUS 

J ATI L L E 
	

ADIL 

(Cast. - 1960) 

Brasil 
	

CASTILLE - NASRULLAH 

KAMERAN K H A N 	TEHRAN 

(Cast. - 1948) 

Irlanda 	 L 	BIBIBEG 	BAHRAM 

KURRUPAKO 	 ALMABSOOT 

(Casf. - 1962) 

Brasil 	 BERCEUSE - GALCADOR 

T A K T 	 r GUNDOMAR 

(Cast. - 1949) 

Alemanha 	 TAKONIA - OLEANDER 

49 



  

Ernidlino Sainpaio conduziu 
com categoria o filho de Iror, 
levando-o ao disco com mais 
(Id um corpo de vantagem só-
bre Bandoneon e Enid, seus 

mais fortes competidores 

Prêmio José Bonifácio de 

Andrada e Silva 
7 (1(' sete nhro 

Produtos nacionais de 4 a 7 anos disputaram 
o Prêmio José Bonifácio de Andrada e Silva, 
um páreo de velocidade, que deveria ter sido 
corrido em 1.000 rn, na grama, mas que, em la-
zão das chuvas, passou para os 1.200 m, na 
areia. Fato pouco comum: Irôndolo, exatamen-
te o representante da geração mais velha (7 
anos), foi o ganhador. 

O percurso 

Partida boa. Irôndolo, VOUS Voilá e Fabu-
lista despontaram e imediatamente travaram luta, 
correndo Bandoneon e Batu Khan muito pró-
ximos, a seguir. Na curva, Vous Voilá chegou 
a livrar vantagem sôbre Irôndolo, mas o cavalo 
reagiu por dentro e voltou à lideranca nos 300 
m derradeiros. Foi então que surgiram atro-
pelando Bandoneon e Enid. ambos por fora, logo 
dominaram Vous Voilá. O cavalo chegou a (lai -
a impressão, uma vez tirado de dentro, de que 
dominaria a prova, mas Irôndolo corria firme 
P, com reservas, de sorte que acabou resistindo. 
Bandoneon, afinal, não foi além da dupla, e 
assim mesmo após ter sido sériamente ameacado 
nor Enid, de tal sorte que obrigou a Comissão 
a consultar o "photochart". 

Resumo 

Prémio José Bonifácio de Andrada e Si/la 
- Animação - Para produtos nacionais de 4 e 
mais anos - 1.200 m (areia: transferido de 
1.000 m, grama) - Prêmios, Cr$ 2.500.000 ao 
primeiro colocado; Cr$ 750.000 ao segundo; Cr$ 
500.000 ao terceiro; e Cr$ 250.000 ao quarto. 
Aos criadores, 10-. 

1.0 - Irôndolo (macho, cast., 7 anos, de São Paulo, por 
Iror e Farandole, da sra. Ivanir Garcia S. Cor -
rêa), Ermelino Sampaio, 55 kg. Treinador, Sera-
fim S. Corrêa. 

2.0 - BandoHeon macho, cast., 4 anos, de São Paulo. 
por Nordic e Vilania, de Rosário C. de Ruiz), Nel-
son Pereira. 58 kg. Treinador, Emilio Ruiz. 

:. 	Enid fêmea, alazã, 5 anos, de São Paulo, por Feri 
Napoleon e Pinta, dos Haras São José e Expe-
dictus), Alhénzio Barroso, 57 kg. Treinador, An-
drés Molina. 

4,0 . Vous Voilá (fêmea, cast., 4 anos, de São Paulo, 
por Noccui' e Noetambule, do Stud Tirnoneiro), 
José Alves, 56 kg. Treinador, ,Juan José Gon-
za las. 

5,0 	,Jecle (macho, c'ast., 5 anos, de São Paulo, por Pew- 
ter Plattei' e Cloche, do si'. Etalicio Pereira Mar-
tins), Roberto Diniz, 55 kg. Treinador, Sebastião 
Garcia. 

6.0 	Batu Khan (macho, cast., 6 anos, de São Paulo, 
pai' Fanatique e Reserva, do Haras São Fernando(, 
José Fagundes, 55 kg. Treinador, Antonio José 
Mai'l los. 

7." 	Fabulista (fêmea, (-ast., 4 anos, de São Paulo, mi' 
Melody Fair e Milha, do Haras Santa Tei'ezinha), 
Clóvis Dutra, 54 kg. Treinador, ,Tuan José Gon-
zalez. 

8.0 	Jovial Princess (fêmeas, cast., 4 anos, de São Paulo. 
por Jovial Juror e Graziela, do sr. Paulo Barrela 
de Sã Pinto), Manuel Silva, 56 kg. Treinador, Noé 
Monteiro. 

Não correu Finlândia. Tempo, 74" e 1/10 
(areia encharcada) ; recorde, 72" e 3/10, de Qua-
tambu. Diferenças: um corpo e mínima - Cria-
dor, Haras Calunga (conde Raul Ci'espi). 

O ganhador 

Irõndolo. já aos sete anos, obteve sua nona 
vitória em 24 apresentacões, tendo ainda con-
quistado 5 segundos, 2 terceiros e 1 quarto, o 
que si'nifica oue em 17 onortunidades entrou 
colocado, ficando nas 7 restantes fora (lo mar -
cador. Seus prêmios somam Cr$ 7.110.000 as-
sim divididos: Cr$ 5.750.000 pelas vitórias e 
Cr$ 1.760,000 pelas colocações. 

O a'anhador do Prêmio José Bonifácio de 
Ançli'acla e Silva é um dos oito produtos da 
é'ua Farandole, por Erskine, sendo Iror o seu 
Dai. Esta oriem explica os seus incomuns do-
tes de velocista. Farandole teve seu primeiro 
produto em 1956, tratando-se de Ferrete. macho 
nor Crateus. a que se seguiram. em 57, Giripiri, 
fêmea por Crateus em 55, Higuiré, fênica pai' 
Crateus ; em 59: Irôndolo : em 60, nati-morto 
nor Solar Glen; em 61, Boeing, macho nor Solar 
Glen; em 62, vazia de Kalaus; em 53, Destro, 
macho por Iror; em 64, vazia de Maior's Dilem-
rua; em 65, Argoise, fêmea por Ma,jor's Dilem-
ma : e, nesta temporada, teve produto de Melody 
Faii'. 
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Persian Prince, cabeca a cabeça com D'Are, cruza o dis- 
co vencendo, por diferença mínima, o Prêmio Farwell 

Prêmio Farwell 

7 de setenihi'o 

O Prêmio Farwell, que se acha colocado no 
calendário do Jockey Club de São Paulo como 
um degrau evolutivo na campanha dos potros 
que não hajam ainda se integrado na esfera 
clássica, mas que são candidatos em Potencial, 
ofereceu, neste ano, uma eletrisante chegada, 
graças à luta travada entre Persian Prince e 
D'Arc. 

O percurso 

A partida foi boa, mas o favorito Luxo, 
POUCOS metros após, foi prejudicado, ficando em 
Último, ao tempo em que Elveco corria adiante, 
perseguido por D'Are e Persian Prince. A par-
tir do meio da curva, D'Are foi se aproximando 
de Elveco, para afinal dominá-lo assim que foi 
abordada a reta final. Então na frente, D'Arc 
foi atacado por Persian Prince, que livrou pe-
quena vantagem em frente às arquibancadas dos 
sócios, mas D'Are reagiu, de sorte que os dois 
potros correram emparelhados e em forte luta 
o restante do percurso, cruzando o disco em 
igualdade aparente de condições. Consultado o 
"photochart", constatou-se havei' mínima vanta-
gem para Persian Prince. 

Resumo 

Prêmio Fai'e'eli - Para produtos nacionais 
de 3 anos, sem vitória em clássico ou grande 
pict 1.300 m (grama, transferido para  
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areia) - 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$ 4.800.000. Aos criadores, 10. 

	

1. 1 	Persian Prince (macho, cast., 3 anos, de São Paulo, 
por Minotauro e Cinderelia, do si'. Raúl Eduardo 
da Cunha Bueno), Juan Marchant, 56 kg. Trei-
nador, Mário Tibério. 

	

2. 1 	D'Arc (macho, alazão, 3 anos, de São Paulo, por 
Kalaus e Junita, do Haras Terra Branca), Ma- 
nuel Silva, 56 kg. Treinador, Waldomiro Xavier. 

3,0 - Luxo (macho, cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Takt e Calorie, do Haras Ipiranga), Antonio Bo-
lino, 56 kg. Treinador, José Silvestre de Souza. 

4 0  - Neléu (macho, cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Caporal e Dybarine, dos Haras Jahu e Rio das 
Pedras), Joaquim G. Silva, 56 kg. Treinador, Cas-
torino Borges. 

5» -- Elveco (macho, cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Xaveco e Ortega, do Stud Maria Valéria), Renato 
Machado. 56 kg. Treinador, João de Castro Go-
doy. 

6. 0  -- Têjo (macho, cast., 3 anos, da Guanabara, por 
Mogul e Veneza, do Haras Preto e Ouro), Selmar 
Lobo, 56 kg. Treinador, Nelson Portelia. 

Tempo, 78" e 8/10 (areia úmida), marca 
igual ao recorde de Jelante. Diferenças: míni-
ma e vários corpos. Criador, Haras Recreio (sr. 
Raúl Eduardo da Cunha Bueno). 

O ganhador 

Pei'sian Prince correu apenas 6 vezes, ten-
do estreado em julho, para obter 3 primeiros 
lugares, 1 segundo, 1 quarto e 1 quinto, do que 
resultaram prêmios no valor de Cr$ 8.000.000, 
correspondendo Cr$ 7.000.000 às vitórias e Cr$ 
1.000.000 às colocações. 

Na estréia, Persian Prince escoltou Anatole 
nos 1.300 m (areia) do Prêmio Vigoroso, adian-
te de Afeto, Guacho e outros. Falhou a seguir: 
foi quinto no Prêmio Anatole, vencido por Dark 
King, em 1.400 m, areia. Seguiu-se sua primei-
ra vitória, obtida em 74" e 8/10 para os 1.200 
m (areia), oportunidade em que derrotou Lu-
leur, Kal idon. Gardingo, Nerneu, Drink, Guaxi-
nin, Rolex, Lissé, Quarenta e Caronte. Já en-
tre os ganhadores - Prêmio "Gobelin", 1.200 
m, areia - Persian Prince foi o quarto a che-
gar, atrás de Dark King. Torv e Luxo, batendo 
Aguilhão, Redstone, Cavão e Tingui. Logo a se-
guir voltou a ganhar. então em 74" e 5/10 para 
os 1.200 111 (areia), derrotando Luxo. Querubim, 
Redstone, Figurado, Dedal e Cavão. Finalmente, 
levantou o Prêmio Farwell. 

Persian Prince é filho de Minotauro, repro-
dutor de grande origem mas de escassa produ-
cão, e da égua nacional Cinderella. cuja pro-
dução é a seguinte: em 1960, deu Lucinda, fê-
mea por Lucidon: em 61, Megan, fêmea por Al 
Mabsoot: em 62, Cidadã, fêmea por Roval Chief; 
em 63, Persian Prince: em 64 e 65 permaneceu 
vazia de Minotauro e Roval Chief: e, finalmente, 
nesta temporada ficou cheia de Royal Chief. 

51 



Clássico Antonio Prado   
11 (Ir .srtcoibio 

Um campo tão belo quanto valioso teve o 
Clássico Antonio Piado desta temporada, dêle 
resultando a brilhante vitória de ltamaratv, sem 
embargo das presenças de Kacôllio, que reapa-
recia após ter sido recuperado, mas para o qual, 
visivelmente, faltaram distância e apuro; Flash 
Gordon, Quertile e Zaluar, excelentes milheiros 
além de Biazon, Non Plus Ultra e Bandoneon, 
que só fizeram valorizar a disputa. 

O percurso 

Partida boa, Flash Gordon despontou pi'oli-
tamente, seguido de Bandoneon e Kacônio, fi-
cando Itamaiatv e Biazon nos últimos postos. 
Sàmente DO final (Ia reta oposta foi que se ve-
rificaram modificações: Quertile passou para 
terceiro, superando Kacônio, enquanto Flash 
Gordon começava a ampliar sua vantagem, para 
continuar aumentando-a na curva da Vila 1 -Típi-
ca. Pouco antes da entrada da reta, Quertile 
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Nos 390 ne da reta final, Itaniaraty conii-'ea a progredir 
impetuosamente e iguala a linha de Flash (ordou 

O «seis anos» Itamaraty nassou nelo filho de Fort Napo- 
leon. que ó exigido. Ouvi-tile e Biazon lutam pelo 3.0  posto 

assediou fortemente a Bandoneon, por êle pas-
sando cem metros depois, ao tempo em que o 
vanguardeiro prosseguia firme adiante e Ttama-
raty começava sua arrancada. Nos 30() m, Ita-
maraty alcançou Flash Gordon e por êle passou 
com ímpeto, destacando-se mais e mais, até cru-
zar o disco cem vantagem de três corpos sôbre 
Flash Gordon, que, por sua vez, manteve ampla 
vantagem sôbre Quertile, êste acossado por 
B iaz ou. 

Resumo 

Clássico Antonio Prado - Para cavalos de 
qualquer país, de 4 e mais anos - 1.609 m (gra-
ma) - Prêmios: Cr$ 1.000.000 ao primeiro co-
locado; Cr$ 1.200.00() ao segundo; Cr$ 800.000  

ao terceiro; e Cr$ 400.000 ao quarto. Total, 
Cr$ 6.400.000. Aos criadores, 10 

1° - ttamaratv (macho, cast., 6 anos, de São Paulo, 
por Kameran Khan e Frolic, do Haras Polaris), 
Clóvis Dutra. 60 kg. Treinador, Mãriu Tihério. 

2» 	Flash Gordon (macho, alazão, 4 anos, de São Pau- 
lo, por For! Napoleón e Sodôma. dos Haras São 
José e Expediclus), Joaquim G. Silva 59 kg. 
Treinador, Osvaldo Ulloa. 

3° - Que'rtile (macho, cast., 6 anos, de São Paulo, por 
John Arahv e Burlile, do si'. Dante Marchione), 
José Fagundes, 60 kg. Treinador, Francisco V. 
Navarro. 

4» - Riazon ( macho, cast., 6 anos, de São Paulo, por 
Astrólogo e Glória, do Stud Maria Valéria), Fi-
delis Sobreiro, 60 kg, Treinador, Alcides Morales. 

5 11  - kacônio (macho, alazão, 4 anos, de São Paulo, 
por Peter's Choice e Helicõnia, do Slud Jaraguá), 
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Próximo do <listo, o delensor do Haras I'olaris iLlnpiia 
sua vantagem a mais (lo dois corpos (10 adversário 

1tainai'al 	cruza vitoriosann'nte o disco: I'lash Gordon 
nIantev(' O segundo Itiglir SegLI!(l() de Quertile e Bia',.on 

José Alves, 59 kg. Treinador, Joaquim Bueno 
Gonçalves. 

6.° - - Non Plus Ultra (macho. casi., 4 anos, de São 
Paulo, por Gaudeamus e Rainy, do Haras São Ber -
nardo S. A.), Manuel Silva, 59 kg. Treinador. Joa-
quim Amorim F.°. 

7 1 	Zaluar macho. cast.. 5 anos, de São Paulo. por 
Ehoo e Sumatra, do sr. Theotonio Piza de Lara), 
Dendico Garcia, 60 kg. Treinador, João de Cas-
tro Godoy. 

8 1 	Jelante (macho, cast .5 anos, de São Paulo, por 
Pewter Platter e Elegância, do sr. Mário D'Ao- 
dréa), Luiz Rigoni, 60 kg. Treinador. Enir Feijó. 

9° - Bandoneon (macho, ( , ast., 4 anos, de São Paulo, 
por Nordic e Vilania, de Rosário C. de Ruo'.), Ge-
raldo Almeida .59 kg. Treinador. Emilio Ruiz. 

Tempo, 97" e 6/10 (grama leve) ; recorde, 
96" e 2/10, de Salmon. Diferenças: três cor-
pos e vários corpos. Criador, Haras lpiranga 
(di. Milton Lodi.) 

O ganhador 

Tendo corrido 3 vezes no Hipódromo Bra-
sileiro, Itamaraty não foi muito feliz, ainda que 
tivesse obtido o quarto lugar no G. P. Brasil 
de 65, levantado por Zenabre sôbre Random e 
Solfeo, que lhe valeu Cr$ 5.000.000; nas duas 
oportunidades restantes: G. P. Brasil dêste ano 
e G. P. IV Centenário da Cidade do Rio de 
Janeiro, não se colocou. 

Em Cidade Jardim, a campanha de Itama-
raty engloba 34 apresentações, de que resultaram 
8 triunfos (três dêles em clássicos e um outro 
em prova de animação), bem como entrou 1$ 
vezes colocado; assim, em 8 ocasiões não obteve 
placê. 

Seus êxitos mais significativos foram re-
gistrados no Clássico Presidente da República 
(2.400 m, areia encharcada, 152" e 9/10), no 
qual derrotou Zenabre após uma empolgante 
luta, chegando Carataí e Young Love a seguir; 
no Clássico América (1.800 m, grama, 111"), 
no qual derrotou Narcel, Kebii, Kaito, impacto, 
Demétrius e Itapegi; no Prêmio Imprensa (2.000 
m, grama, 124" e 5/10) , batendo Egoismo, Zum-
bi, Harvard, Up and [)oing, Tagoré, Al Jabbar, 
Kartini e Caratai ; e, naturalmente, a prova de 
que aqui se faz a resenha. 

Nesta temporada, além tias tentativas in-
frutíferas feitas nos Grandes Prêmios São Paulo 

Brasil, itamarat y  correu mais 1 vezes, entran-
tio em segundo para Zenabre, adiante de Na-
geui, Biazon, Zaluar, Zest, Quertile, Vaudevilie 
e Leigo, nos 2.000 m (grama) cio Clássico Go-
vernador do Estado; terceiro para Faim e Gas-
tão, adiante de Estibordo, Zaluai', El Asteróide, 
Interlagos, King Archer, Zest, Vaudevilie e Da-
kar, nos 2.200 m (areia) do Clássico João Sam-
paio; terceiro pala Zenabre e Gastão, adiante 
de Loi'd Ricardo e Nuage, nos 3.400 m (areia) 
(lo G. P. Gal. Couto de Magalhães; e, por fim, 
o primeiro no Clássico Antonio Prado. 

Os prêmios obtidos por Itamaraty somam 
Cr$ 41.975.000, assim divididos: Cr$ 15.600.000 
pelas vitórias e Cr$ 29.375.000 pelas colocações, 
inclusive a da Gávea. 

Itarnaraty é filho dos europeus Kameran 
Khan e Frolic, animais de invejáveis origens, 
tendo a égua o seguinte "stud record" : após 
ter ficado vazia de Kameran Khan em 57, deu, 
no ano seguinte, Glociy, fêmea por Faiiy Ring 
em 59, ficou vazia; em 60, deu Itamaraty ; em 
61, Jangadeiro, macho por Minotauro; em 62, 
Ring La\vrence, macho por Kameran Khan : em 
63, Lovely, fêmea por Takt; em 6-1, Magnifie, 
fêmea por Takt; em 65, Natasha, fêmea pai 
Tak-t; e, nesta temporada, quando se redigiu esta 
n)ta, esperava produto de Kameran Khan. 

5 	I" 

. 	 k 
Itamaraty deixa  raia tom Clóvis Dutra em seu dorso. A 
milha do «Antonio Prado» foi percOiri(la em 97 ' e 6/10 
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Guinada e Operette disputam o 1.0  põsto do «Cândido 
Egydio de Souza Aranha», vencido pela filha de Faublas 

Prêmio Cândido Egydio de 

Souza Aranha 
17 de setembeo 

Com fôrças niveladas pelo "handicap", cin-
co potrancas de três anos, que carregaram de 
54 a 58 kg disputaram a vitória nos 1600 m 
do Prêmio Cândido Egyclio de Souza Aranha, 
tendo se revelado a futurosa parelheira Operet-
te, nada mais nada menos do que a irmã pró-
pria de Nageur. 

O percurso 

Após uma boa partida despontou Assesso-
ra, perseguida por Guinada e Operette, vindo 
depois Trece Monedas e Joga. Na altura dos 
1.300 m exigida, Operette dominou Guinada e 
Assessora para começar já na vanguarda a curva 
da Vila Hípica. Pouco antes da entrada da reta 
Guinada e Assessora reagiram, aproximaram-se 
de Operette, tanto que as três competidoras en-
traram na reta pi'àticamente em igualdade de 
condições. No aceso da luta, a primeira a es-
morecer foi Assessora, prosseguindo Operette e 
Guinada em forte disputa até a proximidade do 
disco, local onde Operette livrou pequena van-
tagem. Assessora manteve o terceiro lugar, en-
quanto Trece Monedas e Joga mal figuravam. 

Resumo 

Pi'êncio Cândido Egydio de Souza Aïanha 
- Animação - Para potrancas nacionais de três 
anos - 1.600 m (areia, transferido cia grama) 
- Prêmios: Cr$ 3.000.000 à primeira colocada, 
Cr 900.000 à segunda, Cr$ 600.000 à terceira e 
C$ 300.000 à quarta. Total, C4 4.800.000. 
Aos criadores, 10 

-- Operette (fênica, alazã, 3 anos, de São Paulo, por 
Fauhlas e Fanfare, do Haras São Bernardo S. A.), 
Joaquim G. Silva, 57 kg. Treinador, Alexandre 
Rostworowski. 
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2.0 	Guinada (fêmea, cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Melody Fair e Glumac, do Haras Santa Therezi-
nha), Clóvis Dutra, 54 kg. Treinador, Juan José 
Gonzalez. 

3. 0  - Assessora (fêmea, casi., 3 anus, de São Paulo, por 
Aram e Assina, do Stud Flamboyant), João Sou-
za, 57 kg. Treinador, Ferenz Bienarsky. 

1. 	'l'rece Monedas (fêmea, cast., 3 anos, do Paraná, 
por Dernah e Kashmir, do Stud São Lázaro), Luiz 
Itigoni, 58 kg. Treinador, Waldeniar de Paula 
Mendes. 

5.' 	Joga (fêmea, cast., 3 anos, de São Paulo, por Xa- 
veco e Altiva, do Stucl if Money), Manoel Silva, 
54 kg. Treinador, João de Castro Godoy. 

Tempo, 100" e 2, 1 10  (areia macia). Recor-
de, 97" e 7/10, de Galaripo. Diferenças, pesco-
ço e três corpos. Criador, Haras São Bernardo 
S. A. (Barões Leithner). 

A ganhadora 

Que Operette tivesse alcançado com êxito a 
esfera de animação, prometendo inclusive che-
gar aos clássicos, não foi surprêsa, e por duas 
razões lógicas: em primeiro lugar sua evidente 
evolução técnica, atestada por seu retrospecto; 
e depois sua régia origem, já que se trata de 
uma irmã própria, entre outros, do craque Na-
geur. 

Tendo sido apresentada sete vezes, Operette 
obteve três vitórias, um terceiro e dois quartos 
lugares, descolocancio-se apenas urna vez. Seus 
prêmios somam Cr$ 8.300.000, dos quais Cr$  
7.000.000 correspondem às vitórias. 

Operette é uma filha do cavalo francês Fau-
bias, cuja produção, se bem que relativamente 
pequena, se caracteriza pelo nível técnico de 
apreciável valor; sua mãe é a nacional Fanfare, 
de ótima campanha, e de atuação no haras ain-
da muito mais expressiva, já que após dar, em 
1960, Leoparci, produziu, sucessivamente, o es-
plêndido "handicap-horse" Magloire, o craque 
Nageur e Operette, todos produtos de Faublas. 
Em 64 e 65 permaneceu vazia de Faublas e Co-
balt respectivamente e, nesta temporada, por oca-
sião dêste registro, esperava produto de Adil. 
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Prêmio Primavera 

78 de .'$d'tE'n( brO 

Alguns dos potros de três anos com pie-
tensões de alcançar a esfera clássica, alguns já 
tendo mesmo feito nela unia ou outra tentativa, 
compuseram o campo do Prêmio Primavera, que 
da milha passou para 1.600 m, uma vez que as 
chuvas obrigaram a transferência da prova da 
grama para a reia, tendo resultado no êxito de 
Galaripo; o páreo com isso se valorizou pois o 
ganhador é, inegàvelmente, animal de que muito 
se deve esperar no futuro. 

O percurso 

Partida rápida e boa, tendo despontado El-
veco, que foi prontamente assediado por Xicun-
go. Êsses dois concorrentes imprimiram à pro-
va um ritmo acelerado, tendo Galaripo, sem mui-
ta tardança, melhorado para terceiro, posição na 
qual se firmou no final cia reta oposta, ao tempo 
em que Marôto corria em último. Nos 700 m, 
Galaripo aproximou-se dos dois primeiros, pala, 
já na reta, passai por Elveco sem esfôrço e 
encontrar alguma resistência de parte de Xi-
cungo. Todavia, um e outro acabaram por es-
morecer. Uma vez adiante, Galaripo rumou fir-
me para o disco e, exibindo ação soberba, venceu 
em recorde. Houve luta pela dupla entre D'Are 
e Nanquim, mas, nos últimos metros, o primeiro 
dominou o adversário com alguma firmeza. Ma-
rôto foi o quarto. 

Resumo 

Prémio Prwwrera 	Para potros nacionais 
de 3 anos - 1.600 iii (areia, transferido cia gra-
ma) - Prêmios: Cr$ 3.000.000 ao primeiro co-
locado; Cr 900.000 ao segundo; Cr 600.000 ao 
terceiro e Cr$ 300.000 ao quarto. Total, Cr$ 
4.800.000. Aos criadores, iWí. 

1.0 - ( alaripo (macho, cast.. 3 anos, de São Paulo, 
por Melody Fair e Amizade, do Haras Santa The-
rezinha), Clóvis Dutra. 58 kg. Treinador, Juan 
José Gonzalez. 

2.0 - D'Are (macho, alazão. 3 anos, de São Paulo, por 
Ralaus e Juanita, do Haras Terra Branca(, Ma-
noel Silva, 55 kg. Treinador, Waldomiro Xavier. 

3. 	Nanquim (macho, cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Adil e Scottish Dilemma, dos Haras Jahú e Rio 
das Pedras), Joaquim G. Silva, 58 kg. Treinador, 
Castorino Borges. 

- Marôto (macho, alazão. 3 anos, de São Paulo, por 
Flamboyant de Fresnay e Zaza Bonilha. do Ha-
i'as Louveira), Uras Bueno, 55 kg. Treinador, Os-
waldo Franco. 

50 - Xieungo (macho, alazão, 3 anos, de São Paulo, por 
Xasco e Xicana. do Sr. Roberto Alves de Almei-
da), Alhênzio Barroso. 58 kg. Treinador, Rafael 
Do ad e lii. 

70 - Elveco macho, cast., 3 anos, de São Paulo, 1)01' 

Xaveco e Orlega, do Stud Maria Valéria), Re-
nato Machado, 55 kg. Treinador. João de Castro 
Godoy. 

Tempo, 97" e 7/10 (areia leve), novo recor-
de; Recorde anterior, 98", de Laplace e Laurel. 
Diferenças, 5 corpos e um corpo. Criador, Haras 
Santa T}ierezinha (Srs. Phelippe e Jorge Azer 
Maluf). 

O ganhador 

Evidenciando não se tratar de animal pre-
coce, Galaripo só estreou quando a campanha dos 
seus coetãneos já ia adiantada. Nas poucas vê-
zes em que foi apresentado, demonstrou, contu-
do, ser dono de indiscutíveis qualidades. Até 
que corresse o G. P. Ipiranga, mantivera-se in-
victo em duas apresentações; na importante mi-
lha, malogrou, presumivelmente, por desconheci-
mento da raia de grama. Seu reaparecimento, 
ocorrido onze dias depois, resultou na sua ter-
ceira vitória em quatro apresentações. Seus prê-
mios somam Cr$ 7.000.000. 

Galaripo é parte da segunda gera ção do re-
produtor Melody Faii, um filho de Fair Copy, 
que já havia, logo em sua produção inicial, dado 
a excelente Frigia. Pelo lado materno, o ven-
cedor do Prêmio Primavera é filho da égua Na-
cional Amizade, dona de excelente origem (Pros-
per e Lívia, por Royal Dancei - ), cujo "stud re-
cord" é o seguinte: em 1962, deu Fetichista, ma-
cho, por Race Horse; em 63, Galaripo; em 64, 
Hito, macho, por Sísarno, em 65, Incola, fêmea 
p01' Race Horse; e nesta temporada, quando re-
digíamos esta nota, esperava produto de Melody 
Fair. 

Á 

Galaripo galopa firme para o 
disco vencendo em tempo re-
corde o Prêmio Primavera, 
em 1.600 tu. D'Are e Nan-
quiln lutam pela dupla que 
seria do defensor cio Stu(l 
Terra Branca. Marôto em 4.1 
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H A R A S POLARIS 
José, Eduardo e Evandro Kherlakian 

conta com o serviço dos reprodutores 

Insha lia - Fogoso 
Fair Trial e Stafaralla, por Solario 	 Kameran Khan e Palmareila, por Pharis 

ARISTOCLES 

4011 

1 	 -4, 
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Imã 

H y pe rio n 

Aureole 

Angelola 
Aristocles  

Cast, 196 	 Owen Tudor1 	

J 
Tudor Minstrel 

1 Sansonnet 

Panorama 
Anne of Essex 	

Queen of Essex 

J Gainsborough 

1 Selene 

j Donatelio II 
Feola 

Arietta 

ARISTOCLES, venceu quatro corridas. Sua mãe Arietta, recordista da milha em Newmarket, 

produziu ainda, ROMULUS, SOSTENUTO e IDOMENEO, excelentes ganhadores. 



Clássico Presidente Silvio Alvares 

Penteado 
,2. 	(Ir 	s (t())/ 1) r() 

Éguas de tris diferentes gerações 	(le -1, 
ii e 6 anos , compondo um campo heterogeneo, 
com margem para farta especulação compara-
tiva, disputaram a milha e meia do Clássico Pre-
sidente Sílvio Alvares Penteado, tendo in'evale-
ciclo, em arremate sensacional, Kirma, uma das 
representantes da geração mais nova. 

O percurso 

Após uma ótima partida, Milheira se en-
carregou de regular o ritmo da corrida, seguida 
de sua comnanheira Murta, Farroupilha do Sul,  

disco. Quando Jundiá parecia rim a vitoria as-
segurada, eis que Nirma, em impetuosa atrope-
lada, descontou o terreno que a separava da nova 
vanguardeira e, no último salto, livrou vantagem 
diminuta, ganhando sensacionalmente. Milheira, 
voltando a provar que além dos dois quilômetros 
não é o mesmo animal, ficou em terceiro. 

Resumo 

Clósieo Presidente Si/rio Aliares Penteadc 
Para éguas nacionais de 4 e mais anos 

2.400 m (grama) - Prêmios, Cr$ 4.000.000 à 

Na curva cia Vila Hípica Milheira galopa fijei] à frente 
de Farroupilha do Sul, Murta, .Jundiá, Finestra e Kirnia 

KIRMA 
Feminino 	Alazão - 1902 - 	 Süo Paulo 

Phalaris 
Pharus 

srapa 	Fiou 
Pharis 

CitrissOnus 
Carissima Casquetts 

BOXEU R 
1953 Tourbi lO 

Goya Zariba 

Deov Drup 
Djezini,t 

Astérus 
Heidi (a nu 

Salmun Troul 
King Saimon 

Malva 

sparu 5 
(;i.)bei-a (lOebe 

E 11111(1 T A 
1936 .Seventh Piloros 

\Vonder Benven uta Cel tini 

Mi nguari 
Bit ish 	Liii p1 iii 

Etilleviante H ir aet 	F 1' 

Finestra, Jundiá e Kirma. Na primeira passa 
gem pelo disco, Murta foi contida, dando pas-
sagem por dentro à Farroupilha do Sul e Fi-
nesti'a, postando-se ao lado de .Jundiá. Na reta 
oposta enquanto Mi lhei ia. desenvolvia fácil galo-
pe, com dois corpos de vantagem sôbre Farrou-
pilha do Sul, Jundiá tentou progredir, mas Mur-
ta a prejudicou, obstando o avanço da filha de 
Manguari. No final da reta oposta, Milheira 
mantinha um ritmo fácil sempre com Farrou-
pilha do Sul em segundo, surgindo Murta em 
terceiro, com Jundiá depois, adiante de Finistra 
e Kirma. Até que a reta final fôsse alcançada, 
não houve alteração de monta; neste ponto, Jun-
diá, agora pelo centro da raia, começou a avan-
çar, tendo passado ràpidamente por Farroupilha 
do Sul e Murta, alcançando Milheira, que logo 
por ela foi dominada, cêrca de 300 m antes do 

prime - a colocada; Cr$ 1.200.000 à segunda; Cr$  
800.000 à terceira e Cr 400.000 à quarta. To-
tal, Cr$ 6.400.000. Aos criadores, 10 

- Kirina fénica, alazã. 4 anos, de São Paulo, p01 
Boxeur e Emérita, do Haras São Luíz), Luiz Ri-
goili, 59 kg. Treinador. Unir Feijõ. 

2.0 - Jundiá (fêmea, cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Manguari e Gargalhada, do Stud MMM), José 
Alves, 61 kg. Treinador, Joaquim Bueno Gonçal-
ves. 

- Milheira (fênica, lord., 4 anos, de São Paulo, p01 
Burpham e Meiry Dehhy, dos Haras Jahú e Rio 
das P( , dras), Joaquim G. Silva, 59 kg. Treinador, 
Castrino Borges. 

40 - Murta (fêmea, alazã, 4 anos, de São Paulo, por 
Adil e La Tour Belle, dos Haras Jahú e Rio das 
Pedras(, José O. Silva Filho, 59 kg. Treinador. 
Castori iii) Borgs. 
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1 
,Jundiá iguala a linha da de- 
fensora dos Haras .Jahii e Rio 
das Pedras e avança para o 
(lisCO ('Ofli firmeza, mas MUI'- 

ge nesse ponto Kirma, em 
atropelada, diminuindo a vau- 

tagein das vanguardeiras 

5.° 	Finestra (fêmea, alazã, 4 anos, de São Paulo, p01> 

Minotauro e Coquine, do Haras Santa Therezinha), 
Clóvis Dutra, 59 kg. Treinador, Juan José Gon-
saies. 

6." 	Farroupilha do Sul (fêmea, cast., 6 anos, cio Rio 
Grande do Sul, por Fairfax e Grappa, do Stud Va-
cances D'Etè), José Fagundes, 61 ig. Treinador, 
Abilio S. Ventura. 

Não correu Kilroy. Tempo, 150" e 9
'

1(1 
(grama leve). Recorde, 147" e 3/10, de Narvik. 
Diferenças, mínima e dois corpos. Criador, Ha-
ras ipitanga (Sr. Milton Lodi). 

A ganhadora 

O brilhante ingresso de Kirma na esfera 
clássica, excluindo o fator peripécias, que, afinal, 
influi mais ou menos acentuadamente em tôdas 
as disputas, deveu-se a duas causas relevantes: 
a fidelidade da égua ao marcador e sobretudo a 
sua evolução técnica. 

A campanha de Kirma compreende 20 apre-
sentações que resultaram em 5 vitórias, três se-
gundos, 5 terceiros, 2 quartos e 2 quintos luga- 

les; conseqüentemente, em 3 apresentações ape-
nas não obteve prémios. Seus ganhos somam 
Cr$ 14.330.000, assim divididos: Cr 10.000.000 
de primeiros lugares e Cr$ 4.3,30.000 de colo-
cações. 

Um ponto digno de nota, que muito bem 
caracteriza Kirma, é sua excelente adaptação às 
distâncias longas, coisa que lhe alarga o hori-
zonte de sua futura campanha. 

Kit'ma é filha do cavalo Boxeur, que foi im-
portado no ventre de Dev Di'op, uma filha de 
Goya, que veio cheia cio Pharis. Fêz uma curtís-
sima campanha aos três anos, só correu três vê-
zes, descolocando-se na estréia, e ganhando nas 
duas seguintes. A mãe cia ganhadora do clássi-
co que aqui se focaliza é um produto nacional 
de magnífica filiação; trata-se de Emérita, uma 
descendente de Manguat'i e Orcella, por Seventh 
Wonclei', que, a partir de 1961, tem tido no lia-
i - as a seguinte atuação: deu no ano citado a Ja-
Rra, fêmea, por Takt; em 62, Kirma ; em 63, 
ficou vazia de Flamboyant de Fi'esnay; em 64, 
Ocaso, macho, por Kameran Khan; em 65, Pacau, 
macho, p01' Gabari, e nesta temporada, na data 
desta redação, esperava produto de Capoi'al. 

Poucos metros do disco, Jundiá parecia com a vitória asse- 
gurada, mas a filha de Boxeur quase lhe iguala a linha 

Luiz Rigoni conduz a defensora do Haras São Luiz à re- 
pesagem após sua atuação no «Sílvio Alvares Penteado» 
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Falha a «dobradinha» favorita dos Haras Jahu e Rio das 
Pedras. Kirma cruza o disco com vantagem sõbre Jundiá 

The BRITISH BLOODSTOCK AGENCY Limited 
FOUNDED 1911 

oferecerá orientação eassistência completa aos criadores 
brasileiros interessadosem participar domaior leilão de 
animais puro-sangue de corrida do mundo a realizar-se em 

NEWMARKET 
de 28 de Novembro a 3 de Dezembro de 1966 

Potrancas inéditas ou fóra de treinamento 	Foals 	Yearlings 
Éguas cheias 	Garanhões 
Transporte por mar ou ar - Segui - os contra todos OS riscos 

Informações detalhadas (001 Saniir Abujamra ou na ('omissão 

de Foniento - Vila Hipica. - Cidade Jardim 
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(iSOfl, 

produto fla(OOf101 

(10 Horas 

G?tana ba Ia 

S((0 Po,ilo 

À 

Lr • 

En/eron, por Coaroze 

En/pefosa, por 

1'i, Ii Sa ii 

EMERSON 
Da primeira geraco de EMERSON, em serviço na Fiança, até fins (te outubro, 

haviam vencido Prisope (Une Princess, por Prince Bio) : "Prix de Debut" e "Prix (te 

Ventes", em Deauvi Ile ; H u lly G ily (Third Slip, por Deli ri um) : "Scaiborough Stakes", 

na Inglaterra; Eme,j (Rhuis, por Le Gosse) : "Prix Saltarelie", em Le Tremblay ; e Epsom 

(Pomarê, por Eblè) : "Prix Fourire", em Maisons Laffitte. 

HARAS GUANABARA 

Rua Mayrink Veiga, 28 - Guanabara - Te!. 43-03-60 
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Um retrato da 

Coudelaria de Campinas, 

orgão da Remonta e Veterinária do 

Exército 
ARemonta e Veterinária do Exér-

('110, dependência do Ministério da 
Guerra, mantém no município de 
Campinas uma de suas quatro cou-
delarias. As outras três situam-se 
em Rincão, no Rio Grande do Sul: 
em Tindiquera, rio Paraná; e em 
Campo Grande, no Mato Grosso. A 
de Campinas, por sua situação geo-
gráfica privilegiada, pois que na 
mesma região se acham alguns dos 
melhores liaras do Pais, está ple-
namente integrada na criação na-
cional. Sua organização e funcio-
namento são dignos. Sua direção 
atual está entregue ao tenente-co-
ronel Aridio Fernandes Martins Ju-
nor.  

-NOTA HISTÓRICA 

A coudelaria de Campinas foi 
criada pelo Aviso n.° 8, de 20 de 
dezembro de 1936, com o nome de 
Depósito de Reprodutores de São 
Paulo, em substil (lição do Depósito 
de Remonta de Valença. Instalou-
se a 7 de julho de 1939 nas terras 
da antiga fazenda Serra D'Ãgua, 
doadas pelo govêrno do Estado de 
São Paulo à União, para que, es-
pecificamente, nelas fósse instalado 
um estabeleci men to de remo ata. 
Foram a roveitados material, ho-
mens e animais do extinto Depósito 
de Remonta de Valença e ocupa 
uma área aproximada de 432 hec-
tares. 

TRABALHO COMUM 

As coudelarias mantidas pela Re-
monta e Veterinária do Exército, 
regida por um Diretor Geral, tem 
uma finalidade comum, expressa 
P('lO próprio Plano Diretor que, por 
assim dizer, o seu estatuto: /Criar 
puros-sangue inglês, para atender 
às necessidades do Exército, e fo-
mentar sua criação, bem como de 
mestiços, entre os pequenos criado-
res'. Por outro lado, as coudela-
rias t ênl, sem discrepância da regra 
geral, um objetivo que lhe é pró-
prio: assim, a de Campinas cuida 

ma- 
chos 

produção de reprodutores - 
 e fêmeas - - da raça PSI, para 

fornecimento às demais coudelarias; 

' 

- 
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O garôto curioso faz nioldu- 
Ia para o panorama que ao 
fundo se esprai mostrando 
uma das ricas pastagens da 
Coudelaria de Campinas. No 
horizonte a frondosa e carac- 

terística vegetação 

por Outro lado, fomenta a criação 
do PSI junto ao pequeno criador 
mediante a reserva de coberturas 
dos seus garanhões pala éguas de 
propriel ários civis, mediante o pa-
gamento de módica taxa de cober-
tura e de igualmente pequenas diá-
rias de manutenção fixadas anual-
mente pela Diretoria de Remonta 
por proposta da Coudelaria, publi-
cadas nas Cartas de Montas do 
Stud-Book Paulista. A Coudelaria 
de Tindiquera, por sua vez, cria o 
Puro-Sangue Bretão Postier (PSBP), 
para atender as necessidades dela 
própria e de suas congêneres, e da 
criação de mestiços, mantendo três 
postos de montas nas cidades de 
Rio Oeste, Mafra e Valóes, no Es-
tado de Santa Catarina; já as cou-
delarias de Rincão e Campo Gran-
de cuidam da cria e recria do ca-
valo militar que se destinam às 
Unidades de Cavalaria do Sul, Cen-
tro r' Oeste do Brasil. 

ALGUNS PORMENORES 

Além do puro-sangue inglês e do 
puro-sangue bretão postier. êste úl-
timo, animal de grande vigor físi- 

co e de incomum utilidade nos tra-
balhos próprios do campo, sobretu-
do de tração, as coudelarias estão 
agora utilizando o puro-sangue ára-
be, como elemento regenerador das 
correntes sanguíneas. 

As coudelarias estão subordinadas 
à Diretoria de Remonta que, com 
• Diretoria de Veterinária, formam 
• base de uma pirâmide cujo vér-
tice é a Diretoria Geral de Remon-
ta e Veterinária do Exército. Sua 
vida é regida pelas «Instruções para 
o funcionamento do Serviço de Re-
monta em tempo de paz» baixadas 
em portaria ministerial e através 
de ordens particulares. 

REPRODUTORES 

A Remonta do Exército, dentro 
de Um plano de desenvolvimento já 
em execução, importará garanhões 
de altas linhagens. Presentemente, 
a Coudeíaria de Campinas dispõe 
de oito reprodutores, todos nado-
mis, de ótimos «pedigrees» e que 
foram retirados das pistas após te-
rem cumprido excelentes campa-
nhas. Para seus serviços foram 
estabelecidos préços módicos, nada  

se cobrando quando se tratar da 
criação de mestiços. São os se-
guintes: 

Cotoxó, nascido em 1953, por Bur-
pham Hyperion) e Audácia, por 
Timely e Caâma, por Helium e 
Uruá, p01' Charleston. Preço da co-
bertura, Cr$ 100.000. 

Fairplay, nascido em 1947, por 
Huntei"s Moon (Huri'y On) e Fair\' 
Song, por Fairway e Even Song, 
por Friar Marcus e Comuniqué, por 
Spearmint. Preço da cobertura, Cr$ 
130,000. 

Harlew, nascido em 1959, por 
Four 1-lilIs (Moroni) e Baforada, 
por Manguari e Diaba, por Shah 
Rookh e Maramhaia, por Jacques 
Emile Blanche. Preço da cobertu-
ra, Cr$ 80.000. 

Marco, nascido em 1949, 1)0!' Eboo 
(Umidwar) e Aurea Maud, p01' Tru-
culenl e Grass WidoW, p01' Son-in-
Law e Silver Grass, por Phalaris. 
Preço da cobertura, Cr$ 50.000. 

Morumbi, nascido em 1949, por 
Ebuo (Umidwar) e Etin(,elante, por 
British Empire e Hornet Fly, por 

1 V 11  ;--'.---; 
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Uma das l)eul cuidadas ruas, bordejadas <te árvores, que 	Nuni pequeno ale situa-se 1) estábulo, de instalações ii(le 
conduzem a um dos pavilhões que enriquecem a Coudelaria 	quadas, e que significam um dos complementos da Cou- 

delaria 
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Pavilhões limpos, arejados e práticos constituem caracte- 
rístico das instalações da já avançada fazenda do Exército 

A preciosa e indispensável 
água é levada às pastagens 
por canalização e encontrada 
pelos animais, em abundância, 
e em bebedouros que, além 
disso, proporcionam sombra 

quando da canícula 

-55 

- 

A constância com que os produtos de dois anos da Cou- 	Os reprodutores em serviço, porque têm saúde, eviden- 
delaria têm sido selecionados comprova, a sua qualidade 	ciam invejável disposição, o que é prova de bom trato 



Harlein, cuja campanha nas 
I)ista'4 se notabilizou por sua 
iflcOfllUIll velocidade, é hoje 
um dos reprodutores que pres- 
tam eficientes serviços à Cou- 
delaria de Campinas. 	Dêle 

muito ali se espera 

Hunter's Ivloon e Slanish-Flv, poi 
Silurian. Preço da cobertura, Cr$ 
150.000. 

Vândalo, nascido em 1954, por 
Prósper (Ring Salroon) e Rousset-
te, por Bois Roussel e Clairvoyant 
III, por Clarissim us e Doddles, por 
Teddy. Preço da cobertura, Cr$ 
100.000. 

Verdugo, nascido em 1954, por 
Chateauroux (Chãteau Bouscaut ) e 
Notícia, por Ring Salmon e Golet a, 
por Aldeano e Golondrina. 01' Char-
ming. Preço da cobert ura. Cr$ 
50.000. 

Vigor, nascido em 1954, por Swal-
low Tail ( Bois Roussel) e Assia, 
por Banstar e Alalanta, por Asté-
rus e Beliecoeur. por Sardanapale. 
Preço da cobertura. Cr$ 50000. 

ORGANIZAÇÃO 

A Coudelaria de Campinas é hoje 
uma faze nda-haras magnificamente 
organizada que, por tal motivo, 
presta serviços de indiscutível valor. 
Dispõe de instalações convenientes, 
prestes a serem ampliadas, repre-
sentadas por grupos de boxes só-
lidos e higiénicos, situados de for-
ma a que se mostrem funcionais. 
Conta com 40 éguas reprodutoras. 
lendo, no ano passado, abrigado 
igual número de éguas-pensionistas, 
ali levadas para serem padreadas, 
prevendo-se pala esta temporada 
um número ainda maior. Possui já 
20 piquetes plenamente formados 
com pangõla, kikuyo. azeven pere-
ne associado com aveia, rhodes, ba-
tatais e gordura, éste último nativo. 
e outros mais em formação, servin-
do para que ali sejam feitas cons-
tantes experiências, visando-se me- 

1 horar a alimentação dos animais. 
Na verdade, muito já se conseguiu, 
logrando-se, graças às máquinas 
existentes, inclusive duas desfihra-
detras, o preparo das rações na pró-
pria Coudelaria. 

Uma olaria, cuja produção já al-
cançou 30.000 tijolos mensais, su-
pre as necessidades da Coudelaria, 
que os utiliza na construção de ca-
sas e nos constantes trabalhos de 
ampliação de suas instalações. O 
excedente é vendido aos interessados 
da região a preço bastante baixo. 

A Coudelaria de Campinas cuida 
no momento de ampliar tanto as 
suas pastagens quanto suas instala-
ções, estando prevista a construção 
de novos grupos de boxes. Os que 
já existem são em número de 86. 

O preparo e o cultivo das terras. 
obtendo-se verduras, café, milho e 
cana em abundância, são facilitados 
pela existência de 5 tratores, dois 
de lagartas e os outros três de ro-
das. A última safra de milho foi 
magnifica, suficiente para suprir 
com largueza o consumo interno, 
que não é pequeno. 

Possuindo um bem montado es-
tábulo, com o crescente aumento do 
rebanho do gado, oblem-se leite su-
ficiente não apenas para o enrique-
cimento da alimentação dos potros, 
mas igualmente para fornecimento 
às famílias residentes na Coudela-
ria ou nas cercanias, a preço mo-
desto. 

As famílias dos oficiais acham-se 
instaladas em residências confortá-
veis, que agrupam ela pitoresca vi-
la. Por Outro lado, o pessoal que 
presta serviços à Coudelaria consta 
agora com ('asas confortáveis, do-
tadas inclusive de água encanada e 
instalações sanitárias. A essas fa-
mílias, e às da região, é dada igual-
mente exemplar assistência tanto 
médica quanto educacional e reli- 

glosa. Um pósto médico de assis-
tência à infância funciona com ple-
no êxito. Igualmente uma escola 
ll'inár'ia, a cargo de professõras do 
Estado, que funciona em dois tur-
nos, proporciona os benefícios da 
educação. E à capelinha local, duas 
vêv.es por mês, acorre um padre pa-
ra celebrar missa, fazer hatisados 
P casamentos. 

Releva notar ainda que o bom 
aspecto dos animais garanhões, 
éguas e produtos - que se nota 
de uma forma geral na Coudelaria 
de Campinas se deve não apenas 
ao cuidado que lhes é dispensado, 
à boa e farta alimentação, mas 
também à presença de dois oficiais 
veterinários residentes em constan-
te trabalho de inspeção e atendi-
mento, dispondo de bem montado 
laboratório.  

A Coudelaria de Campinas vende 
os seus produtos machos, inclusive 
nos leilões promovidos pelo Jockey 
Cluh de São Paulo, reservando-se, 
todavia, as fêmeas, que são apenas 
arrendadas aos que pretendem apro-
veitá-las nas corridas. Aliás, é de 
perfeito e harmónico entendimento 
as relações entre a Coudelaria e a 
entidade turfística paulistana, ten-
cIo o Clube cedido à Remonta, para 
a atual estação de coberturas, qua-
tro serviços de seus esplêndidos re-
produtores. 

Tudo o que aqui foi registrado 
dá uma idéia, ainda que pálida, do 
que seja a Coudelaria de Campi-
nas como organização que não se 
limita apenas a atender às neces-
sidades do Exército, mas que es-
tende aos criadores particulares os 
benefícios de seu funcionamento, e 
que igualmente, contribui, no cam-
po social, para ci confórto, educa-
ção, e a saúde das famílias daque-
les que de diferentes formas lhes 
prestam serviços. 
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"ANALYSIS OF TRENDS" 

Garanhões Chefes de Raça 
V - Revolucionários e conservadores 

Dr. Tranco Varola 

Aos que se perguntarem qual o significado do 
título, esclarecemos que, ao contrário elo que se 
poderia pensa?, a expressão "Analysis of Trends" 
não foi escolhida com a finalidade ele obter um 
efeito fácil, mas para colocar exatamente em pers-
pectiva uma série de estudos que, por sua apre-
sentação mental e metodológica não tem prece-
(lentes na literatura hípica. 

Para dar uma idéia da seriedade com que 
o autor se entregou a esta tarefa., é bastante 
dizer que só a apresentação gráfica  do título 
e elos sub-títulos exigiu estudos, exames, provas 
e contra-provas antes que éie se desse por sa-
tisfeito e pronto a iniciar a matéria. Todo êsse 
tempo e êsse trabalho não foram inúteis, 
porquanto "Analysis of Trends" constitui hoje 
um êxito mundial e os capítulos apresentados 
cm primeira mão no jornal "Lo Sportsman" tem. 
sido traduzidos para todos os principais idiomas 
e publicados nos mais famosos órgãos de divul-
gação da Europa, e da América. 

A iniciativa de "Lo Sportsman", portanto, 
além de proporcionar aos leitores italianos uma 
documentação e 'u'pj  análise ele primeira mão 
sôbre todos os principais problemas hípicos em 
escala 'mundial, trans formou-se também em fonte 
de informações e de estudos para os outros paí-
ses. Esta é mais uma contribuição elos italia-
nos no campo da "elerage" e, por conseguinte, 
uma iniciativa que honra. a Itália. 

A grande lacuna de todos os estudos realizados sobre 
«pedigrees» e sôbre as linhas de sangue - consistem êles 
na classificação por famílias, segundo Bruce Lowe, o 
índice de vitórias médias segundo êstes, as dosagens de 
Vuillier ou índice das distâncias segundo a <Through-
hred Breeder's Assn.» - é dar indicações «a posteriori» 
e não «a priori». Na atualização das dosagens de Vuil-
lier, que estou tentando realizar, proponho-me adotar,  

entre outras coisas, uma nomenclatura que permita dar 
um pequeno, mas importante passo à frente em direção 
do conhecimento «a priori» do resultado do cruzamento. 

Em um dos capitulas anteriores (1), afirmei que se 
examinarmos o puro-sangue em seu complexo como uma 
população, com tôdas as suas manifestações psicológicas 
e sociológicas, distinguiremos, corno primeira conseqüên-
cia, urna divisão em grupos que, para ser prático e 
breve, reduzi a cinco, chamados, respectivamente, bri-
lhantes, intermediários, clássicos, robustos e profissionais. 

4 

1 

Não foi por acaso que êstes cinco adjetivos subs-
tantivos foram expostos precisamente nesta ordem; com 
efeito, se modificássemos tal disposição, perderíamos todo 
o resultado da pesquisa. Estas cinco palavras devem 
de fato ser,  interpretadas no mesmo sentido em que 
se interpretam os grupos de deputados sentados no 
hemiciclo parlamentar, isto é, da extrema esquerda à 
extrema direita, passando pelo centro. Em outras pa-
lavras, a população do puro-sangue contém, justamente 
como a humana, seus revolucionários, seus progressis-
tas, seus moderados, seus radicais e seus reacionários. 

Põsto o raciocínio nestes têrmos, poderá parecer 
uro contra-senso que eu tenha, por exemplo, classificado 
l'halaris, Nearco e Hyperion entre os brilhantes, que 
seriam, afinal, os revolucionários, mas na realidade a 
definição tem fundamento, porquanto êles são os prin-
cipais responsáveis pela revolução nas posições do pre-
domínio inglêsas em favor da França; são indivíduos 
brilhantíssimos, com grandes capacidades transmissoras, 
mas jamais se pode contar com seus descendentes típicos 
para enfrentar provas realmente severas, nas quais, ao 
contrário, já há muitos anos, vêm triunfando os vários 
descendentes de Teddy, R.abelais ou Vateilor, que os fran-
ceses sabem produzir em fluxo permanente. Êstes úl-
timos, na linguagem por mim proposta, pertencem à 
centro-direita, ou seja, ao grupo dos radicais (geral-
mente, nas discussões políticas, consideram-se os radi-
cais como homens de esquerda, mas é urna ilusão). 

Anàlogamente, um Son-in-Law, um Hurry Ou, um 
Precipitation, um Alycidon, trazem em si as caracterís-
ticas de um extremo conservantismo, porquanto, não 
conseguem, a não ser rara e esporàdicamente, escapar 
ao esquema rígido e bem definido, que os faz prota-
gonistas de determinadas provas em determinadas dis-
tâncias, como é demonstrado pelo fato de que, só em 
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1963. no Derby Italiano foi inscrito entre seus venco-
dores o nome de um descendente de Son-in-Law, cha-
mado Braceio tia Montone, gerado, contudo, pai-  um 
garanhão francês. Vandale, no qual as primigenlas qua-
lidades de solidez a tõda prova combinaram-se com o 
ecletismo francês. 

— - 	 . 

O mesmo acontece com os dois grupos dos inter-
mediários e dos clássicos, que correspondem à centro-
esquerda e ao centro, ou seja, aos progressistas e aos 
moderados. Quantas vézes não se falou da diferença 
entre os dois irmãos germanos Fairway e Pharos? Pois 
bem, Fairway é um revolucionário um tanto perigoso, 
enquanto Pharos é simplesmente um progressista de no-
táveis qualidades individuais. O uso de Fairway reserva 
sempre surpresas amargas; de Blue Peter, que serviu 
principalmente para produzir modêlos magníficos de ca-
valos de montaria, Testo soube extrair Botticelli, que 
porém era uni cavalo bem difícil de .ser utilizado, e de 
Botticelli nasceu Antelami, que naufragou no St. Leger 
de Doncaster de uma maneira que nem sequer conse-
guimos imaginar pudesse acontecer com um Ribot ou 
uni Tenerani. 

Ao contrário, quem usa Pharos, sabe que pode con-
tar com um certo resultado mínimo garantido e algu-
mas vêzes tem a agradável surpresa de ver superado 

HARAS SÃO MANOEL 
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esse mínimo. Assim, o Uie de Bozzetto, Signal Light, 
Brueghel, etc., produziu resultados animadores nos mais 
diversos ambientes e até mesmo de El (reco, que, em 
térnios imediatos, foi tini malogro devido à sua fragili-
dade intrínseca, mas que mereceu uma reprodutora que 
deu origem a Ribot, que foi muito além da expectativa. 

No centro de nosso alinhamento, encontramos jus-
lamente os clássicos, ou seja, os que realizam o per-
feito equilíbrio, que, como todos sabem, é coisa muito 
rara e de fato, durante todo êste século, pouquíssimos 
produtos pertencentes a uni número de estirpes ainda 
mais restrito conseguiram elevar-se a éste cobiçado pe-
destal: 1) Swynford, Blandford, Blenheini; 2) Rock Sanil, 
Tracery;3) 6aiiishorough; 4 Tourbillon; 5) Count Fleet; 
6) Buil Lea; 7) Prince Rose, e isto no que diz respeito 
aos únicos chefes-de-raça por mim considerados como 
tais e prejudicai' as atualizações que estou preparando. 

Mas, como o hemiciclo parlamentar e a própria so-
ciedade não poderiam viver apenas de expoentes de een-
tio, também o puro-sangue não lioclei'ia vivei' apenas 
de sumidades clássicas. Um produto com pedigree» in-
teiramente baseado cm Blandford ou em Gainsborough 
seria talvez uma perfeita peça de museu, aias faltar-
lhe-ia ainda algo para sei- realmente vivo. Éste «algo» 
deve provir da colaboração de todos os grupos genea-
lógicos e, por esta razão, ouso esperar que a escolha 
de um número suficiente de chefes-de-raça, por dosa-
gens, expoentes dos cinco grupos, possa servir para in-
dividualizar com precisão maior, a «priori», o tipo de 
cavalo que se deseja produzir. Com  isto não pretendo 
dizer que a dosagem era si e por si permite conhecer 
pai' antecipação se o resultado será um «derby-winner» 
ou um «bandicapper», aias apenas que a dosagem, ob-
servada e aplicada Im' muito tempo dentro dos limite» 
da lógica e do honi senso, devei -á, necessàriaaiente, apro-
xiniar de tudo o que foi precedentemente programado, 
segundo as intenções e necessidades do criador. 

É verdade que êste resultado laaibêni Pode ser oh-
ido empiricamente, pelos criadores que cruzam suas re-

produtoras com «o que há de melhor ao mercado», po-
rém, corre-se o risco de seguir demais a ainda e a moda 
faz brincadeiras de mau gósto na criação do puro-san-
gue porque, como tem sido fartamente demonstrado, po-
de fazei' que o concorrente estrangeiro vença importan-
tes provas das competições internacionais nas quais a 
derrota do país hóspede não é reprosentada pelos milhões 
do prêmio que vão para o exterior (entre os países do 
M.E.C. hoje isto é ninharia), mas elo incremento do 
valor do mercado dos produtos do país convidado, que 
significa unia automática perda de possibilidades por 
parte do pais hóspede no sentido de fazei' valer os mes-
mos preços no exterior no mesmo momento, conside-
rando a enorme diferença de valor do niercado existente 
em qualquer momento e o pais entre os primeiro e o 
segundo colocador em unia grande prova internacional. 

Tomemos, como exemplo, o «pedigree» de uma po-
tranca de êxito, Claudia Lorenese. Nele encontramos 30 
chefes-de-raça, entre os quais 5 brilhantes (Cicero, Pha-
laris 2, Nearco, Hyperion), 6 intermediários (Havresac 
II 4, Pharos, The Tetrarch), 3 clássicos ((ainshorough, 
Blandford, Swynford), 53 robustos (Rebelais 5, Spear-
niint 4, Chaucer 2, Sunstar, Teddy), e 3 profissionais 
(Hurry Ou 2, Rayardo). O diagraiiia de Claudia Lo-
renese, portanto, é 5-6-3-13-3, ou seja, um <pedigree 
robustamente assentado sóbre as meias atas e, entre 
estas, com predomínio esmagador da centro-direita, isto 
é, presumivelmente, da lenacidade, da duração, do fun-
do. As alas, entretanto, vêm a sei -  uni tanto fracas e, 
principalmente, o centro é fraco. Uma dosagem ideal, 
com efeito, seria 5-5-5-5-5 e, embora esta fórmula seja 
teórica e dificilmente realizável, contudo, com cruzamen-
tos oportunos e sucessivos, seria possível chegar a uma 
aproximação e, cai todo caso, a uni equilíbrio entre as 
cinco partes componentes. O índice de consistência de 
Claudia Lorenese é de 5 : 5 = 5 )c'inc'o), isto é, mais 
do doe suficiente pala unia campanha plenamente satis-
fatória, especialmente tratando-se de unia fêmea. Con-
vém notar que tôdas estas considerações poderiam sei' 
feitas no momento de decidir o cruzamento entre os 
ais de Claudia Lorenese: Tissot e Torre Paola. Não 

há, portanto, nenhum critério «a posl eriori», aias «mi 

uma avaliação «a priori» das conseqüências possíveis e 
prováveis do próprio cruzamento. 

E mais: êste exame «a priori» indica que, dos 30 
chefes-de-raça da contagem, apenas 8 são trazidos pelo 

ai Tissot e cêrca de 22 pela mãe Torre Paola. A ten- 
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déncia à centro-direita existe, portanto na reprodutora 
e pretendeu-se corrigi-la restabelecendo um certo equi-
líbrio clássico mediante o cruzamento com Tissot. Com  
efeito, se examinarmos o pedigree de Torre Paola do 
ponto de vista convencional, leremos a confirmação, por 
assim dizer, organológica: Star of Gujrath e Ninfa, de 
Cola D'Amatrice e Paranzelia, de Isso e Nacline, de 
Nesiotes e Naushon, de Burne Joiies. Os nomes da se-
qiiéncia Cola D'Amatrice-Isso-N(siostes-Burne Jones são 
justamente elementos de centro-direita; nenhum déles é, 
individualmente, um garanhão chefe-de-raça, mas todos 
são portadores de características utilitárias. Acontece, 
porém, que Tissot, em têrmos genealógicos, é portador 
de elementos mais sólidos do que clássicos: de fato, seu 
diagrama é 1-2-0-4-1, isto é, também mais forte nas 
meias alas do que no centro, faltando-lhe, aliás, ele-
mentos clásicos e residindo sua fôrça justamente no fato 
de que pode constituir um válido «outcross» com lódas 
as reprodutoras já saturadas de elementos clássicos. 

Pode-se supor, portanto, que ambos os spartners 
déste cruzamento possam obter resultados ainda mais 
brilhantes, conjugando-se, respectivamente, unia repro-
dutora e um garanhão de características mais marcada-
mente clássicas. Mas éste resultado será alcançado da 
mesma forma estudando-se um cruzamento adequado 
para Claudia Lorenese. Nêsse caso, pode-se escolher um 
garanhão mais forte no centro do que nas alas e o re-
sultado do cruzamento será um produto com um dia-
grama mais equilibrado e, ao mesmo tempo, com uma 
grande riqueza de presenças de chefe-de-raça. 

Ëste processo é extranhamente simples e praticável 
por quem quer que seja com a máxima facilidade, mas, 
ao mesmo tempo, deixa certa margem à apreciações 
individuais, evitando o mecanismo excessivo de certos 
cálculos baseados na distância média dos pais e ante-
passados e que pretendem especificar quanto fundo, quan-
to meio-fundo ou quanta velocidade terá um cavalo em 
térmos de metros ou jardas. Em sua base, natural-
mente, existe o pressuposto de que a divisão dos chefes-
de-raça em cinco grupos seja fundamentalmente exata 
e que os individuos escolhidos para formar os grupos 
sejam os corretos. Corno se trata de urna escolha sugo-
lida por um critério puramente pessoal, não é infalivel, 
mas nada impede que cada criador, preocupado com o 
futuro de seu negócio, forme uma tabela pessoal, que 
poderá divergir da minha em escala maior ou menor. 
Ao mesmo tempo, quero repetir que minha escolha de 
garanhões chefes-de-raça segue um critério critico e não 
estatístico e que nunca perdi de vista a noção de que 
• estudo do produto em si é mais importante do que 
• estudo de qualquei' linha hipotética ou sucessão dinás-
tica que, em têrmos gerais, com freqüência é mais uma 
ilusão do que uma realidade. Com  efeito, pode-se notar 
que pai e filho pertencem muitas vêzes a grupos diver-
sos: Swyaíord, Blandford e Bleiiheim são todos consi-
derados clássicos, mas Alycidon encontra-se no grupo dos 
profissionais. Teddy acha-se entre os robustos, mas Buli 
Lea está entre os clássicos. Bayardo está entre os pro-
fissionais, mas seu filho Gainshorough está entre os clás-
sicos e o filho déste, Hyperion, entre os brilhantes. Da 
mesma forma, o brilhante Nearco é filho do interme-
diário Pharos e da reprodutora, Nogara, filha do inter-
mediário Havresac II, e, se no futuro fôr preciso acres-
centar outros nomes à lista, provàvelmente o filho de 
Neareo, Mosshorough, merecerá um lugar entre os clás-
sicos. Não existe, portanto, direitos divinos em minha 
lista, mas um exame individual que, todavia, necessita 
uma atualização constante. Estes instrumentos de me-
dida exigem, com efeito, uma reavaliação continua e 
por essa razão a escolha de nomes suplementares impõe-
se desde já, como espero apresentar no próximo ca-
pitulo. 
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Posto de Fomento 
Agropecuário 

199 éguas selecionadas 
para os 5 reprodutores 

Um numecosi'iiloas as i'oes feitas pelos. criadores 
nacionais ara os serviços dos r('prndut ores do Pôsto de 
Fomento Agropecuàrio, que o joc'.key Club de São Paulo 
mantém modelarmente no m u fiei 110 de Cam pinas, a Co-
missão de Fomento, após acurada análise técnica, sele-
cionou 199, preenchendo assim as quotas referentes à 
cada garanhão. 

o produto déste trabalho, de inestimável valor laia 
a seqüência evolutiva da criação brasileira, que a seguir 
daremos, coro a finalidade de contribuir i  aia atestar 
a incomum utilidade do Pôsto, hoje um legítimo orgulho 
nacional, ampla e incontestàvelmeote aplaudido não ape-
nas 1.e'los técnicos do Pais loas também do Exterior. 

ANTELAM 1 

Para o italiano Antelaini, filho (le Rottieelli (Min ,  

Vetor) e Aliegra, p01' Traghetto e Asperina, por Orteilo, 
foram selecionadas as seguintes 89 éguas: 

Acaé. por Vagabond II e Si lis, por IKing Salmon, do 
Haras Preto e Ouro. 

Boauty, por Nerú e Kishnia, por Donalello II, do Horas 
Além Tejo. 

Higuá, por Swallow Tail e Sulev, p01' King Salmon, do 
Haras Camaluva. 

Brãgia, por Magabil e Bulliciosa, j)or Fuil Sail, do Ha-
ras Louveira. 

Corda, por Prosper e La Fouilleuse, por Marsyas, do Fia-
ras Tibagi. 

Dakota, por Erasmo e Pi'intcmps. lor,  Pearlweed, do 
Haras Maringá. 

Eri las, por Alberigo e Quelone, por Airborne, do Haras 
Patente. 

Escola, por Quiproquó e Star of Cevlon, por Colombo, 
do Haras Mondésir, 

F'ragola, por Cohalt e Sieglinde, por Whirlawav, do Ha-
as Guayaçara. 

l'rsa, por Wilderer e Riga, l° 	Caracaila, do 1-Taras 
\londésit'. 

(;atixa, 1101' Pharel e Flor do Sol, por,  Helium, do Haras 
Heva, 

1-Lanip, 1)1)1' Maniol u II e Claraboia, por Xui'run, do 1-ta-
ras Paraíso. 

Harpe, por Violoocelle e Ri.imba II, por Bhibil, do Stud 
Primavera. 

leio. p01' Bridle Path e Sona, por His Highness, do Haias 
Paulistano. 

111011, Is)' Lucidon e Vunia, 1> 1 >1' Phalaris, do Haras ,Jahó 
e Rio das Pedras. 

Kinura, por Iror e Lai Tchen, por Estouvado, de 1-lo-
rácio V. Macedo. 

Lainitié. por Pewtei' Platter e Inilié, por Violoncelie, 
do Haras São Luis. 

Lépida, por Capol'al e Cascade, por Shab Rookh, do Tia-
ras Jahú e Rio das Pedras. 

Loanza, por Montmartre e Alabada, por Penny PosE 
do Haras São Luiz. 

Myrina, 1)01' Cobalt e My Baby, por Felicitalion, do Ha-
ras Guanahaia. 

Queixa, por Atam e Channel Swimmer, por Nepenthe, 
da Coudelaria de Campinas. 

Itanée, por Royal Forest e Radianl Princess, por Hy-
perion, do Haras Bocaina. 

Suo 1-lana, por Cranach e Saô Gani, por His Grace, do 
Haras Paraguassu. 

Sei-Lá, por Legend of France e Ultima Thule, p01' Ksar, 
do Haras Conzo, 

Tacita, p01' Phai'as e Tolmeita. por Whirlawav, do Ha-
ras Vila Brandina. 

Tailândia, 1)01' Coaraze e Taiüva, p01-  Emperor, do 1-la-
las Santa Bárbara. 

Tartana 11, p01' Silnet e Tota, por Tornado, do Haras 
SI o, Antonio da Glória. 

UrdemlLlas, p01' Minotauro e Curling. 1)1' Big Game, do 
1-Taras Malurica. 

Vodetinha, por Coaraze e Just Rose. por Orbaneja, do Ha-
ras 28 de Outubro, 

Vera Cruz, por Pharas e Flshell, p01' Hotweed, do 1-Ta-
ras Bela Esperança. 

Xaeháehá, ljor Wood Note e Lovely Bird, p01' Waterbtrd, 
do Haras Rancho Alegre. 

Ankara, por Brave Buck e Premoline, por Premotion, 
do Haras Bela Esperança, 

Rijou, por Dernah e Branca de Neve, por Sobrevivo, do 
Stud São Caetano, 

Caiana, por '\,'.8  e Hawaiana, por Highness, do Haras 
São Francisco. 

('oaralita. por Coaraze e Calita, por Sobrevivo, do 1-Ta-
ras Paulistano, 

Época, por Baroda Squadron e Iluminui'a, por Tallboy, 
do Haras Camaluva. 
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Ele verêne ia, por r Em i  e rei e Rebelião, por a' B lo e Ba 1011. 

do Haras Santa Bárbara. 

Votata, por Irapurü e Albertina, por Winterhalter. do 
Haras Maristela. 

(O' ItAZE 

Para o francês Coaraze, um filho de Tourliuilou ( lisar ) 
e Corrida, por Coronach e Zariba, por Sardanapa le, fo-
ram selecionadas as seguintes 18 éguas: 

Avignon, por Heliaco e My Ladyship. por Blue Pelei, 
do Haras São José e Expedictus. 

Blenda, por Nisos e Blue •Jay, por Jet Pilot, do Haras 
Ti hagi. 

('apri, por Hunter's Moon e Cantata, por Euler, do Haras 
Pirajussara. 

Diquesi, por Enigmatic e Dainty. p01' Chancert, do Raias 
Vale Florido. 

Iberia, por Big Red e Neli Gwyne. por Embrujo. do Haras 
Paulistano. 

Iguaria, por Pewter Platter e Aripuana, por Denhigh, 
do Haras São Luiz. 

Indnha, 1)01 ,Jahú e Neblina, por Conjurado, do Haras 
São Francisco. 

Iracema, por Flarnhoyant de Fresnay e Quicê, pou Ring 
Salmon, do Haras Jahú e Rio das Pedras. 

,Jessiva, por Pewter Plalter e Expressiva, por Bleneran, 
de Antonio Sallum. 

.Jybarine, por Adil e Dybarine, por Burpham. do Haras 
Jahú e Rio das Pedras. 

Marimafla, por Viclory RoIl e Directa, por Chaleau La-
rosse, do Haras Sto. Antonio da Glória. 

Oi, por Bleneran e Só, por Royal Dancer, do Haras Pie-
tédio. 

Panja, por Pharis e Salamine, por Aslérus. do Haras Pa-
tente. 

Queen Bee, por Ever Ready e Ecurie, por Formaslérus, 
do Haras São José e Expeffictus. 

Reserva, por Ring Salmon e Rosalha, por Goya, do Haras 
Carnal uva. 

Sara, por Legend of Franco e Grandsola, p01' Sobro, 
do Haras Conzo. 

Scandinávia, por Royal Foresl e Scol iii Kilt, por Biriki 1, 
do Haras Guayaçara, 

Tarnmy, Por Royal Tip e Casa Bebia, por Casanova, do 
Haras Maringá. 

CORPORA 

Para o norte-americano Corpora, um filho de Ribot 
(Tenoraiii ) e Lady Lufton, por Petition e Barchester, 
por Umidwar, foram selecionadas as seguintes 14 éguas: 

Abadia II, por Make Ti'acks e Con Fama, por Moslem, 
do Haras Terra Branca. 

Algebra, por Ehoo e Lalza. por Seventh Wonder, do Ha-
ras Ipiranga. 

Bulgária, por Cohalt e Bumhle Eec. por Baliram, do 
Haras Guanahara. 

Chirua, por Prosper e Rosinha, por Turkhan, (to Haras 
Morro Grande. 

ClavelilIa, por Tudor Castle e Ladina, por Fuli Sail, do 
Haras Maringá. 

('oaramita, por Coaraze e Malagueta, boI' Trinidad, do 
Haras Paulistano. 

('oquille, por Snookei e Corona, p01 Royal Forí'sI, do 
Haras Camaluva. 

Corvina, per Marveil e Corcyre. por Pharis, do Haras 
Porta do Céu. 

Deganha, 1)01' Quiproquó e Nave, lor Ring Salmon, d 
Haras Tihagi. 

Efébia, por Prosper e Reservat on, por Nearco, do Raias 
Mal urica. 

Eficacia, 1)01' Swalow Tail e Trota, por Ring Salmon, do 
Haras Esperança Bela. 

Egretta, por Dragon Bianc e orgia, p01' High Sherifl, 
do Haras São José e Expedictus. 

Escuta, por Swaliow Tail e Sinless. 1 or Lambert Siminel. 
cio Haras Mondésli'. 

Fair Polly, por Prince Elo e La Tendresse, por Kircuh-
hin, do Baias Pirajussara. 

Falta, por Abherigo e Xema. por Saya ai, do Haras Vila 
Real. 

Fava, por Nyangal e Castilie, 1)01' Nasrullah. do Haras 
Jahó e Rio das Pedras. 

Fava, por Nyangal e Castilbe, 1 , oi 	 do Haras 

,JabÚ O Rio das Pedras. 

For Vou, p01' Pewier Plaltei' e (Papooca, lc Pó Ocio-
her, do Haras jaçatuba. 

Galhofa, por Blenoran e Paraguaia, por Trnudad, do 
Haras Bocaina. 

Garaçuma, poi Burphan'i e Barbeia, por Nyangal, do Ha-
ras Paineiras H. P. 

Gatuclia, por Coaraze e Strénua, por SI(-fali, do Raias 
Além Téjo. 

Haras 28 de Outubro 

Atibaia 	(Km. 74 - Atibaia - Perd õ es) __1 

Reprodutor 

Burpham 

Levino - 1961 Scottish 
1 	Dilemma 

Reprodutoras 

Gamela 	-- 1956 

Ibaubi 	- 1959 

Landa 1959 

CaleFia 	-- 1960 

Vedetinha 	--- 1959 

En Roue 1958 

Decisão 	- 1960 

Enzima 1962 

Amanita 1954 
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(iieriila, 	si (aras 	o Poalii Pjr(i, 	i\Iaiania. da 
SI tid Primavera. 

Girabela, por Pewter Platter e Mirabelia, por Singapare, 
do Haras Rancho Alegre. 

Gleda, por Pewter Platter e Leda, por Le Ksar, do Ha-
ras Prelúdio. 

Harkhan, por Karneran Khan e Paimarelia, por Pharis, 
do Haras Polaris. 

baba, por Port Napoleão e Wac, por Jock, do Haras 
Itajahy S/A. 

,Juniurnba, por Voluntário e Vain Jane, por Vaiei lar, da 
Haras Calunga. 

La Bruna, por Kameran Khan e T<hoisahad. por My 
Lave, do Haras Pirajussara. 

Larga Brasa, por Coaraze e Clarabaia, por Zurrun, do 
Haras Paraiso. 

Marcada, por Burpham e Tula Ban, por Tulyar, do Ha-
ras Jahú e Rio das Pedras. 

Mea Culpa, por Nordic e Messina, por Maranta, do Haras 
Heva. 

Milonga, por Snooker e Midinette, por Royai Farest. da 
Haras Magyrus. 

Nonette, por Sandjar e Bagnara, pai' Badiuddin, cio Ha-
ras Serra Verde. 

OIé, por Nordic e Eden Rock, por Tuurhil lon, do Haras 
prelo e Ouro. 

Pisca Pisca, pai Pewter Platter e N uporanga, por Puneh, 
do Haras Lauveira. 

Pretenciosa, por Sandjar e Biight, par Badrudclin. do Ha-
ias Faxina. 

Quiú, por Sandjar e Jacket, por Congratulations, do Ha-
ias Brasil. 

Ratisbonne, por Sandjar e Hydé, por Congratulations, do 
Haras Guayaçara. 

Sardenha, pai' Heliaco e Onea, por Ki ng Salmon. do Ha-
ras São José e Expedictus. 

Simõa, por Hamdam e Sultan's Way, pai Turkhan, do 
Haras Vila Brandina. 

Snow Way, por Snow Cal e Llanura, por Claro, do Ha-
ras Guarehy. 

Terereca, p01' Pharas e Hildenly, par Turkhan, da Cou-
delaria de Campinas. 

Topográfica, por The Yuvaraj e Escarpa, par British 
Empire, de Indenhurgo L. Silva. 

White Flag, por Fair Trader e Bountiful, por Badruddin, 
do Stud Saint Tropez. 

Yoniar, por Eboo e Sultan's Way, por Turkhan. do Haras 
Bela Esperança. 

iOUB ET NUIT 111 

Para o francês Jour et Nuit HI, um filho de Tabour 
(Tabriz) e Shut Up II, por Shut Out e Tien Lan, por 
Blue Larkspur, foram selecionadas as seguintes 39 éguas: 

Aix, por Sayani e Sinlesi, pai Lambert Sirnnel, da Haras 
Mondésii'. 

Arge, pai' Swalow Tail e Britannia, par Admiral Dral<e, 
da Haras Mondésir. 

Atabaska, por Pharas e Talmeita, por Whirlaway, do Ha-
ras Vila Brandina. 

Bonnsse, por Royal Forest e Bonne Etoile, 101' Hunt eis 
Maon, de Antonio C. Quarlim Barbosa. 

Caniouflage, por Pewter Platter e Zagala. pai• Therma. 
gene, ria Haras São Luiz. 

l)rai-l)ic-Baby. por Nilgiris au Noidh' a Drnsine, por 
léférique, da liaras Sta. Adélia. 

Darklee, por Tévere e Heuxal, por Esquimalt, do Haras 
Santa Rosa. 

Fleur de Rocaille, paI' Orsenigo e Naldina, por Niccolo 
Dell'Arca, do Hai'as Cuiabá. 

Fogarata, por Scratch e Alhardona, par Cruz Mantiel, do 
Haras Jahú e Ria das Pedras. 

Frimousse, pai' Radar e Franc'esca, pai' Cangreve, cio Ha-
ias Tibagi. 

Ilialeah, par Flamboyant de Fresnay e Pari América, par 
King Salmon, da Haras Vila Brandina. 

Indoniptée, por Vialancelle e Rainy, por Nearca, da Ha-
ras São Miguel. 

1 Love, por Coaraze e Titinha, par Minotauro, da Haras 
Prelúdio. 

.Japlay, por Fairplay e Garbosa, por Castigo, da Coude-
lana de Campinas. 

,folie Brise, por Coaraze e Juriti, por Mashallah ou Se-
venth Wanrler, da Haras Theha. 

Karabandy, por Cadir e Sarabandy, por Dante, da Haras 
Para isa. 

Kim Novak, por Birikïl e Donga. par Caroeronian, de 
Indenburgo de Lima e Silva. 

La Pascua, pai' Prince Bio e Sampaya, por Phanis. da 
Haras Louveira. 

Leocádia, por Antanym e Filipina II, par Faxglave, da 
Haras Piahy. 

Liamba, par Red Oct aber e Topaze. por Tornado, do lia-
ras Camaluva. 

Livadia, por Congratulations e Valamhrusa, par Sunder-
land, do Haras Faxina. 

Lolotte, por Fauhlas e Rumba II, por Birikil do Haras 
Conzo. 

Lurfaia, por Caporal e Burfaia, par Burpham. do Haras 
Jahú e Ria das Pedras. 

Maroma, por Baal e Makrina, par Alchimist, da Haras 
Guanabara. 

Nafta, por Nordic e Natacha, par Sandjar, da Haras São 
Francisco. 

Nordique, por Nordic e Pataca, por High Sheriff, do Ha-
nas Paulistano. 

Orifianinia, por Coaraze e Montjoy Lodge, por Brunel, 
do Haras Porta do Céu. 

Pedra Bonita, par Orbaneja e Doctor's Dilemma, par Phe-
rozshah, do Haras Pirajussara. 

Pesarco, por Persian Gulf e Monarca, por Nearco, da 
Haras Jahú e Ria das Pedras. 

Plumage, por Coaraze e Euzkal Burú. por Le Coeur, 

do Haras Patente. 

Pocahontas, por Cadir e Urda, por Swallaw Tail, do Ha-
ras Guayaçara. 

Royaity, por Formasterus e Mv Ladyship, pai' Blue Peter, 
da Haras Sã)) José e Expedictus. 

Taxina, par The Yuvaraj e Intimidad, por Milón, do Ha-
ras Jaçatuba. 

Toyanla, por Heron e Dakota, par Trinidad, do Haras 
São José c' Expedidos. 
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A importância que o Jockey Club de São Paulo dá 
anualmente à exposição e aos leilões dos produtos na-
cionais de dois anos, por iniciativa de sua Comissão de 
Fomento, tem plena justificativa. Esta importante par-
cela da atividade do Club, não apenas representa amparo 
aos criadores, mas igualmente estimula o aumento do 
quadro de proprietários, para enriquecimento dos pio-
gramas da Hipódromo Paulistano. Afinal de contas, é 
o Jockey Club de São Paulo, no Pais, a entidade tur-
fistica que tem sôbre seus ombros, por vontade própria, 
a quase total responsabilidade de provocar a evolução 
da criação do puro sangue nacional. Esta última afir-
mativa p01' si só justifica o empenho com que são ira-
lados os leilões anuais, visando o seu desenvolvimento. 
Neste ano, a exemplo dos anteriores, por haver ofere-
cido financiamento, a Jockev colheu inegável êxito, 

A EXPOSIÇAO 

Como preliminar dos leilões, realizaram-se as expo-
sições de potros e potrancas, em dia separado, oportu-
nidade em que foram apresentados Produtos pi'èviamente 
selecionados por seus próprios criadores, tendo atuado 
como juiz o general Oswaldo de Castro, da Remonta e 
Veterinária do Exército. 

o ilustre hipólogo, não sem árduo trabalho, sele-
cionou prêvia1)ente dez potrancas e dez l)0ti'Os, que, apre-
sentados os cavalos no domingo e as éguas no sábado, 
em intervalos entre as corridas realizadas, foram então 
definitivamente classificados e premiados. 

As dez potrancas escolhidas foram Figurinha, por Ni-
cos e Fiorentina, do Haras São Bento; Arivia, por Har-
lech e Olivia, do Haras Tamboré; Acribia, por Sandjar e 
Catharina, •do Haras Faxina; Rinela, por Ai Mahsoot e 
Rinha. do Haras Santa Bárbara', Tai Takt, por Takt e 
Taiuva, do Haras Santa Bárbara; Island, por Fastener e 
Alex. do Haras Expedictus; Rema, por Morumbi e Equa-
mine, da Coudelaria de Campinas; R.andana, por Ham-
dam e Flamme Enchantèe, da Coudelaria de Campinas; 
Malata, por Nordic e Balata, do Haras São Luiz; Mileda, 
por Pewter Platter e Lêda, do Haras São Luiz. 

Os potros selecionados foram Universe, por Aram e 
Gervaise, do Haras Magyrus'. hasnian, por,  Zefir e Pas-
man, do Haras São Manuel; Austin, por Rob Roy e Bri-
dcl, do Haras Morro Grande; Emérito, por Ai Mahsoot 

e Indinha, do Haras São Francisco: Eoghan, pai' Eole e 
Junca, do Haras Harmonv; tTehasco.  por Xasco e Ucca, 
do Haras Santa Bárbara; Imã, por Evei' Ready e Alju-
barrota, do Hai'as São José; Renovado, por Morumhi e 
Mvricaria, da Coudelaria de Campinas; Rovigo, 1)01' Sim-
plon Express e Dona Mara, do Haras Conzo; Dou Juan, 
por Desafiando e Irauna, do Haras La Querência; e 
Mister ('ensul, por tjbi e Cnnsuli'za. da Haras São Luis. 

PREMIADOS 

As cinco féieas consideradas mais perfeitas foram 
as seguintes; 

1,0 	Malata 	- castanha escura, filha de Nordic e 
Balata, 1)01' Sayani e Linda Lena, por King Salmon, de 
criação do Haras São Luiz. 

2 0 	Arivia - alazã, filha de Harlech e Olivia. 
por Sandjar e Valoibrosa. l)Or Sunderland, de criação 
do Hai'as Tamhoré. 

3» 	Figurinha - tordilha, filha de Nicos e Fio- 
i'entina, p°'  Four Hills e Neolina, por Pharis, de criação 
do Haras São Bento. 

4.' -- Tai Takt - castanha, filha de Takt e Taiuva. 
1)01' Emperor e Kahena, por Foxglove, de criação do 
Haras Santa Bárbara. 

Randana 	castanha, filha de Hamdam e 
Flamme Enchantèe, por Dernah e Budejovice, por Bi-
dai', da Coudelaria de Campinas. 

No que se refere aos potros os cinco etefinit ivament e 
classificados são os seguintes: 

1." - Dou ,Juan - castanho, filho de Desafiandi, e 
Irauna, por El Mufieco e Taguá, por Santarén, ele Cria-
ção do Haras La Querência. 

2. 0 	Eoghan - castanho, filho de Eole e Junca, 
por Corregidor e Fez, por Tthei'ius, de criação do Haras 
Harmony. 

3,0 	lanian - tordilho, filho de Ever Ready e AI- 
juhai'rota, por Dragon Blank e Quen Land, por For-
mastèrus, de criação do Haras São José. 

Uni apreciável número de iii- 
teressados, compradores em 
potencial, não faltando, além 
de, naturalmente, criadores e 
profissionais, ou ainda Siflipl('s 

curiosos, compareceu ao «Tat- 
tei'sall» do Hipódronio de Ci- 

dade, ,Jar(liIu 

Produtos de 2 anos 

EXPOSIÇÕES E LEILÕES 

11 	 'ain Jane, 	\Tatellor e Djaina, pai D,jehel, do Fiaras 
Calunga. 

Violou Celeste, por Violonceile e Hopitte, 	ar Pa -,' UI), 
do Haras Preto e Ouro. 

Xouia, jol' Sayani e Rosalha, por Goya, do Haras Polni'is, 

- 	 Vocar. por Ehoo e Remingion, 1)1)1' Seventh Wonder, do 
Hai'as Bela Esperança. 

Zitanella, por Pharas e Patola, por Saudjai', etc) Haios 

4 	Brasil 

lUN('S F'AVOIRLTl 

Para o inglês liing's Favourite, um filho de Ring 
of the Tiidors (Tudor Minstrel ) e None Nicer, p01' Nearco 
e Phase, 1)01' %Vifl(lsOI' J.ad, foram selecionadas as seguiu- 
les 42 éguas: 

Alouette III, por Tani iene e Wodlar'k, por Bois Roussel, 
do Haras Guanabara. 

Anueiiaza. por Royal Til) e Miguela. 	por Alan Breck, 	do 
Haras Maringá. 

Baioneta, 	1)01' 	Blackamoor 	e 	Flandres, 	Por 	Formastêrus. 
do Haras Prelúdio. 

Biondineila, 	por 	Fair 	Trader 	e 	Comarca, 	por 	Adan's 
AI)ple, do 	Haras Malurica. 

('api'ieieuse, 	l)o1' 	Goyama 	e 	Azui'ée. 	por 	Gris 	Perle, 	do 
Stud Primavera. 

Cassata, 	por 	i'vIinotaurii 	e 	Sans 	Route, 	por 	Perseus, 	do 
Haras Além Téjo. 

Coronaze, por 	Coaraze 	e 	Bala 	Dourada, 	por 	Coi'omyih. 
do 	Hai'as 	Paulistano. 

. 	1 Eleição, por Swallow Tail e Zoraya, 1)01' Owen Tudor, do 
Haras Tihagi. 

Fauna, por Kamneran Khan e Portoire, 	)oi' Prian'i. do Ha- 

1 ias 

Floine, 	Enchantée, 	por Dernah 	e 	Budejovice, por Cidar, 
da Coudelaria de Campinas. 

F'laniy, por Kaneran Khan e Cachopa, por Zurrun. do 
Haras Vale Florido, 

Fi'ee 	Rose, 	por 	Paradiso 	e 	Levada, 	l)Oi' 	Congratulations, 
do Haras Rancho Alegre. 

Freza, 	por 	Boxeur e Aikiuva, 	por Manguari, do 	Haras 
São Pedro, 

(er'aise, 	1)01' 	Morumbi 	e 	Jayce, 	por 	Erebus, 	do 	Haras 
Magyrus. 

Heiwa, por Fairy King e Atine, por Good Cheer. do Ha- 
Ias Theha. 

Ileuza. 	por 	Mar'tini 	e 	Oleiza. 	por 	Seventh 	Wonder, 	de 
Kalil Macari. 

Inereible, 	por 	Idaho 	e 	Pastime, 	por 	Sand,jar, 	do 	Haras 
Maria 	Izat)el. 

#_l,s Infanta, 	1)01:' 	Pi'ince 	Chevalier 	e 	Chakita, 	mi' 	Chateauo- 
r)ux, do Haras Camaluva. 

itapiuna, 	1)1)1' 	Adil 	e 	Carmelita, 	pai' 	FulI 	Sail. 	do 	Haras 
Vila 	Real, 

l(ilua, 	por 	Bleneran 	e' 	Seres eira. 	pai' Tinely, 	de Anlnio 

1' 	\ C. 	Q. 

Larreca, 	por 	ãfogul 	e 	Corvina, 	por 	Mai''eil, 	do 	Fiaras 
Canso. 

1, 	z 
Lhaneza, lar Bur'pham e Folgada, por Gualicho, do Haras 

Jahú e Rio das Pedras. 

Livoleza, 	por 	Regent 	e 	Fr'ivoleza, 	por 	Pharel, 	do 	Haia.,,,  
Brasil. 

Miss Silver, por Eboo e Quie'k Silver, por Fast ad , do Ha- 
ras Bela Esperança. 

\lodeuia, P°'  Orbane',ja e 	lodesta, P01' I-Iee'bieero, Cl)) FIa- 
Ias Ventania. 

Moii Heguin, por Cadir e Moment Supréme, por Pharis, 
do Haras Milano. 

I'iloonrusli, por Xar'et e Matinée, por Gusty, do Haras Ja-
çal ciba. 

Nandaia, por Red October e Lavinia, por Royal Dancei', 
(1)) Haras Heva. 

Ninibuia, por Golden Bay e Eta ! , 1)0k' Goyania, cio Haras 
Bonança. 

Niuigenu. por Nimbus e Geifang Gem, por Djehel, do Ha-
ras Jabá e Rio das Pedras. 

Nioac, por Coaraze e Little Gold Link, por Linklater, 
do Haras ipei'ó. 

Oasina, por Kamei'an Khan e I-iurfanga, por Red Octo-
ber, do Haras Paineiras H. P.. 

Pastilue, por Sandjar e Ballyhoo, por Badruddin, do Ha-
ras Faxina. 

I»apyrosa, por Hunter's Moon e Parity, por Blandford, 
do Haras Guayaçara. 

Real Pintora, por Cruz Montiel e Pitoresca, por Rodosto, 
do Haras Sta. Maria. 

l-tenieniber-ne, por Sandjar e Herodiale, por Ant onvia. 
do Stud Rodrigues Alves e Meii'elles. 

Rigolotte, 1)01' Sandjar e Distr'aidinha, por Congratula-
tiOI'ls, do Haras Serra Verde. 

Rutheiiia, 1)01' Radar e Rumena, por Bala Hissar, do Ha-
ras Vila Brandina. 

SABÕES EM GERAL 

AMflO, BllNAfiI & CIA. LHA. 
Inscrição 43.977 

ESCRITÓRIO: 

RUA TOLEDO BARBOSA, 666 

FON E: 39-1320 

FÁBRICA: 

RUA ENGENHEIRO, BELEM, 69 

ALTO DO BELEM 

CAIXA POSTAL, 4614 

E N D. T E L E G. 
a  R 1 A N O N" 

sÃO PAULO 
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O haras Mondèsir, do sr. A. J. Peixoto 

de Castro Jr., vem de incorporar 

WÁLDMEISTER 
Simon 

,Satirica1 

íHélicofl 
La Grêlée (,Grignouse [ 

Swynford 
fBlaudford [.Blanche 

Wild Violet í ICsar 
Wood Violet Pervenchères 

Ph aros 
Nearco [ Nogara 

Dante 
Dark Legend 

1 Rosy L.egend [Rosy Cheeks 
Cl) 

- i 
1 Bois Russel 

(Stafaralla I rehran 

Sharnsheeri íBig Carne 
enaae 

ITlleresina 

Incorporado neste ano, o ita- 
liano Antelami, cujos serviços 
já se evidenciaram de grande 
eficiência, representa, além de 
inestimável refôrço, risonha 

esperança 

IXVi• i'1j-IM '131 EI 
Castanho, 1961 

Taiuva, por Emperor e Kahena, por Foxglove, do Haras 
Santa Bárbara. 

Ufigia, por Harlech e Figurante, por Figaro, do Haras 
Patente. 

Valsa, por Legend of France e Nirce, por Atout Maitre, 
do Haras Preto e Ouro. 

Westertninster Chimes, por Hugh Lupus e Indian Game, 
por Big Garne, do Haras Polaris. 

TANG 

Para o francês Tang, um filho de Vietix Manoir 
(Brantônie) e Tanina, por Nimbus e Tonellora, p'  Va-
teilor, foram selecionadas as seguintes 1 7, éguas: 

Bela Miss, por Fair Trader e Miss Good, por Meulén, 
do Haras Vila Brandina. 

Cairngorm, por Solonaway e Precast, por Precipitation, 
do Haras São Miguel. 

Flat, por Pewter Platter e Edenita, por Formasterus, do 
Haras São Luiz. 

Gepita, por Swallow Tail e Pepite, por Valerian ou King 
Salmon, do Haras Prelúdio. 

Gracita, por Teleferique e Madeleine. por Scariet Tiger, 
do Haras Louveira. 

Happy Love, por Old Fashioned e La Petite Impossible. 
por Maranta, do Haras Sta. Rosa. 

Helule, por Pewter Platter e Libeliule, por Antonym, 
do Haras Maringá. 

Holly Flower, por Royal Forest e Hope Fully II, por 
Ocarina, do Haras Guanabara. 

Induméa, por Eclat e Viajada, por Sunderland, do Haras 
Carnal uva. 

Ibaubi, por Adil e Castidad, por Fox Club, do Haras 28 
de Outubro. 

Larissa, por Adil e Florina, por Nyangal, do Haras Jahú 
e Rio das Pedras. 

Marraine, por Gilf Stream e Margarita, 1)0" Fuli Sai!, do 
Haras Jahu e Rio das Pedras. 

Pavlova, por Royal Foresi e Park Lane, por Hunler's 
Moon, do Haras Tibagi. 

Royal Fiower, por AI Mahsoot e Dan,rnit , por Teleferi-
que, do Haras Patente. 

Uronda, por Flarnhoyant de Fresnay e Ronda, por,  Bala 
Hissar, do Haras Guayaçara. 

Vintena, por Rocket e Tesália, por Loaningdale, do Haras 
Magyrus. 

Veroca, por Dernah e Diarnanta. por Signa! Light, do Ha-
ras Heva. 

grande fundista europeu 

- 

O francês Jour et Nuit, ago- 
ra na sua segunda estação de 
coberturas, dá por ação do 
Pôsto, aos criadores, a con- 
tribuição de suas magníficas 

correntes sanguíneas 

Vencedor do 'Prix Bay Middleton" (2.600 iii), "La Coupe' 
(3.000 m), "Pri 1'Esperançe" (3.000 m) e o "Prix du 

Cadran" (4.000 m). Foi segundo no "Prix Hocquart" (2.400 m), 
e "Prix Jean Prat" (3.100 m), terceiro no "Prix 

des Epinettes" (2.400 rn), "Grand Prix de Marseilie" 

(2.500 m), "Prix de Barbevilie" (3.000 m), "Prix Gladiateur" 

(4.800 rn), "Prix de Barbevilie" (3.100 m) e 
"Prix du Cadran" (4.000 m); foi quarto colocado no "Prix 

Worden" (2.450 m) e no Prix Jean Prat" (3.100 m). 
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4 11 	Mister (onsul 	castanho escuro, filho d 
Ubi e Consuleza. por Téléférique e Jaraia, por Singa-
pore, de criação do Haras São Luiz. 

5 1 	Rasnian 	alazão, filho de Zefir e Pasnuin, 
por Orbaneja e Pasmosa, por Craler, de criação do lIa 
Ias São Manoel. 

Vendas em leilão 

Foram vendidos em leiloo os seguintes produtos 

Noreleo, macho, por Regent e Pardabelia, por Par-
dai, do Haras São Quirino. a Jorge Leão Martins Tei-
xeira, por Cr$ 4.000.000. 

lia tio Sul, fêmea, por Hamdam e Latona, por Woocl 
Note, do Haras Porta do Céu, ao Stud Satélite, por 
Cr$ 4.500.000. 

Gicebi, fêmea, por Sun Valley e Drupa, por Fiam-
boy ant de Fresnay, do Haras Quatro Erres, ao Sr. Mano 
Trigo de Loureiro, por Cr$ 4.000.000. 

Algarábia, fêmea, por Empyreu e Corvina, p01' Mar-
veil, do Jockey Club de São Paulo, ao Stud If Money. 
por Cr$ 8.000.000. 

Jewel, macho, por Giram u ndi e Hidra, por His High-
ness, do Haras Paraguassu, a Alcvr S. Guilherme Chvis-
1 iano, por Cr$ 6.000.000. 

Onguari, macho, por Gahari e Vinha, por Swallow 
Tail, do Haras Rio das Pedras ao Slud Trissan, por Cr$ 
7.500.000. 

Ordinal, macho, p01' Gabari e Bizuca, por Blacka-
moor, do Haras Rio das Pedras a Max Perlman, por 
Cr$ 7.500.000. 

Austin, macho, por Rob Roy e Bridel, p01' Bethel, 
do Haras Morro Grande à Maria de Lourdes B. Nas-
cimento, por Cr$ 6.000.000. 

Carrapicho, macho, por Eboo e Quarrel, por He-
liaco, do Haras D'Scol e Tolentino P. da Silva, por Cr$ 
3.500.000. 

AZUCi, fêmea, por Zuido e Ci, por Prósper, do Ha-
ras 28 de Outubro ao Stud Mendoza, Por Cr$ 3.500.000. 

Sá-I, fêmea, por Xaveco e Ovação, p01' Water Street, 
do Haras Paranapanema ao Haras La Querência, por 
Cr$ 5.500.000. 

Ondó, macho, por Gabari e Elisette, por El Arago-
nês, do Haras Rio das Pedras ao Stud Medeiros, por 
Cr-$ 5.000.000. 

Patriarca, macho, por Neru e Bugiarda, por Gcod 
Luck, do Haras Camaluva ao Stud J. O. A., por Cr$ 
5.500.000. 

Usance, fêmea, por Royal Forest e Harmoniosa, por 
Blenei'an, do Stud Encanto a Orestes de Arruda Almeida, 
por Cr$ 7.000.000. 

(iay Horse, macho. por AI Mabsoot e Adaga, por Cyro, 
do Haras Terra Prêta ao Stud Impar, por Cr$ 6.000.000. 

Franquito, macho, por Canalet lo e Obra Prima, por 
Astrólogo, do Haras Pinheiros ao Stud Aranha e Alui-
5l0, 1)01' Cr$ 5.000.000. 

F'antino, macho, por Asi rólogo e Azedinha, por Car-
lujo, do Raias Pinheiros ao Stud Aranha e Aluisio por 
Cr$ 6.000.000. 

Faraine, macho, por Aram e Sobnia, por Tauá, do 
Haras Pinheiros ao Stud Aranha e Aluisio, por Cr$ 
5.000.000. 

Repasso, macho, por Fairplay e Bitácora, por Blacka-
moor, da Coudelaria de Campinas 'a Roberto Matarazzo, 
por Cr$ 4.500.000. 

Renovado, macho, por Morumbi e Myric'ária. por 
Corregedor, da Coudelaria de Campinas a Paulo A. Ara-
nha, por Cr$ 6.000.000. 

Realité, macho, por Sanan e Zula, por Fanatique, 
da Coudelaria de Campinas a Paulo A. Aranha, por Cr$ 
3.800.000. 

Riacho, macho, por Cotoxó e Quicê, por King Sal-
mon, da Coudelaria de Campinas a Alfredo Sestine. por 
Cr$ 6.000.000. 

Malata, de criação do Haras São Luiz, por razões expres- 
sas pela fotografia, foi escolhida a melhor (1115 potrancas 

Uni produto do Haras La Querência, filho de Desafiando 
e Iraúna, de nome Doa Juan, foi o mais perfeito macho 



	

E('COln, 000110. 	o Juoni 	Xiioioo. 1)01 1tlnonjl4, 
do Haras Teria 1-Manca ao Slud Alda, por Cr$ 5.000.000. 

Elanda, lêrnc'a, 101' Ka!aus e Onda Curta, por Pa-
radiso, do haras Teria Branca ao Stud Alda por Ci4i 
4.000.000. 

(aléa, fêmea. 1)01 Sua VaITey e Hetica, por Guaras. 
do Haras Quatro Erres a Klebei' lüiio, 1)01 Cr$ 2.250.000. 

Chariot, macho, lol' Empyreu e Lã Tulipe, por Gua - 
curu. do 1-Taras Pirassulunga ao Stud Mexicano, por Ci$ 
6.51)0.000. 

Igarapé. macho, por Foil Napok'ofl O Lviile, 1)01 

Dragon Blank, do 1-haras São .1 oé a F'oad Nairalia. por  
Cr$ 10.000.000. 

Sunny Joy, macho, por Xaveco e Pie, por Bridlí' 
Falh, do Haras Paulistano a 'lax Periman, por Cr$ 
12.0110.000. 

Sayajieta, fêmea, por Xaveco e Quhala, por Heron, 
do 1-laias Paulistano ao Stud Belmar, por Cr$ 7.000.1)01). 

Brahrnj macho, por Boxeur e Eiief Case, por The 
Solicitor, do Haras Primavera ao Stud Mendoza por Cr$ 
5.000.1)1)0. 

(iugtana, fêmea, por Mogol e Gutrune, por Goyania, 
do Haras Primavera a)) 1-Taras Maluric'a, por Cr$ 6.800.000. 

Hisias, macho, por Cadir e Third Programme, 1)01 

Donatcilo ii, do Haras Mondésir a)) Stud Astor, por Cr$ 
.600.00)). 

Heleno, macho, 101 Prósj ei' e Reserva) loa, por Near-
co, d)) 1-laras MondOsir a Mário de Campos, por CiS 
6.400.1100. 

Hastel, macho, por Quiproquó e Badela, por Sayaoi, 
do Hajas Mondès)r a Gíruza de Almeida Andreol 1, por 
(5$ 6.400.00)). 

Joria fêmea, 1  ir Giram ondi e Orla, por Forisiry, 
cio haras Paragoasso ao Haras i\laiorica, por Cr$ 
11.'_)(0).000.  

Derviche, macho, por Lucidon e Tagarela, por BI ue 
Baron, do Haras Pi i'atini nga ao Stud Glória, por Cr$ 
1.500.000. 

BeatIe, macho, por Idaho e Lhanclra, por Red Octo-
her, do Haras Paineras 1-1. P. a Aloizo J. Pato, por Cr$ 
8.500(100. 

Bocause, fêmea, por AI Mabsooi e Ela!, por Go a-
ma, do Fiaras Paineiras H. P. aí) Hajas São Paulo, por 
Cr$ 8.100.000. 

Brenda, fêmea, por- Go-Drake e Padovana, por Red 
Ocloher, cio Haras Paini'iras H. P. a)) haras São Paulo. 
por Cr$ 4.500.000. 

(anéza, fêmea, por Cigai e Hostia, por Marveil, d)) 
1-laras Palmital ao Haras Malurica, por Cr$ 5.000.000. 

Fhaindam, macho. p01' Hamdam e Ak iki, por Que-
loanto, de Sérgio O. C. Pupo Nogueira ao Stud Ai-
í'al use, ler Cr$ 4.000.1)1)0. 

Vendas antecipadas 

Referendadas pelo Jockey Club, gozando. pois. d) is 

heieficios de financiamentos, foram efei uadas 
te pelos pelos criadores, as seguintes vencias: 

Do HARAS PARAISO: Ornar Khayam. por Enipvreu 
e Snobiess, por Ruston Pasha, ao Stud Sã)) Silvestre. 
por Cr$ 3.000.000 Ogota!, macho, por Crown Prince 
e Slik Chiei<, por Ehoo, ao SI ud Cvnlhia, por Cr$ 3.000.000 

Osobucuo, macho, por Crown Prince e Lorelei. por 
Ferino, a Paulo A. Aranha por Cr$ 3.350.000. 

Do HARAS SÃO QUIRIXO: Nikita, macho, por Go 
Drake e Tauicha, por Touiment, ao Stud Dollar por 
Cr$ 3.350.000. 

or 
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Ao general Oswaido de Castro, da Remonta do Exército, 
coube a difícil tarefa (te selecionar e premiar os produtos 

Do íIARAS ilARIN(ii: Cai'vãozinho, macho, por 
Royal Forest e KIesel, por Lunar, ao Stud Jovem Guar-
da por cli 3.350.000. 

Do HARAS AMÉRICA: América, fêmea, por Crown 
Prince e Dá Nela!, por Nordio e Desimone Jean Louis 
ir (5$ 3.400.1100. 

Do HARAS PORTA DO CÉU: Imbatível, macho, lar 
,Jamhoiaio e Dívida, por Formidável, ao St ud Maria Va-
léria, por (5$ 3.350.000 labla, fêmea, por ,Jamholah 
de Rabia, por Balcón, ao Stud Orati por Cr$ 3.400.000. 

Do HARAS MILANI: Sanaffio, macho, por Empireu 
e Moa Beguin, por Carlii, ao SI ud Danóbio, por Cr$ 
3.400.000 Serbantino, macho, por Arani e Molitjoy 
Loclge, Ir Brunel. a) SIud Danúhio por Cr$ 3.400.000 

Serpaneila, fêmea, por Aram e Gareil a, por Gooci 
Cheer, ao Stud Danúbio por Cr$ 3.400.000 Serenarela, 
fêmea por Garboleto e Zamhia, por Sayani, ao Slud Da-
núbio, por Ccli 3.400.000. 

DO HARAS PARANAPANEMA: Satil, macho, 1)01' 

Xaveco e Sátira, por Flor Ready. a)) Slud Paula 1) 1) r 
Cr$ 3.400.000. 

Do HARAS MORRO GRANDE: Abartli, macho, por 
Fairplay e Tetra, por Parati, ao Stud Belmar, por Cr$ 
3.500.000 Até .Já, fêmea, imr R)Jb Roy e Até, por 
Swailoev Tail, a Oswaldo Otávio de Lucc'a. por Cr$ 
3.250.000 Alpino, fêmea, p01' Xaveco e Luba, por Pa-
rati, aí SIuci Belinar por,  Cr$ 3.500.000. 

Do HARAS SÃO PEDRO: Umaiã, fêmea, por Vaimy 
e Graça, por Flamboyant de Fresnay, a José da Gama 
Salgado, por Cr$ 3.350.000. 

Do HARAS ARTIM: Orveto, macho, 1)01' Wood Note 
e Errana, por Pisarro. ao  Stud Libra por Cr$ 3.350.000 

Olartini, macho, por W0)d Note e Miss Fiame, por 
Lorci Flame, ao Stud Aranha e Aluisio por Cr$ 3.350.000 
- Ochegra, macho, por Gravoche e Strelitzia, por High 

Sheriff, aí) Stud Aranha e Aluisio por Cr$ 3.350.000 
Olinka, fêmea, por Four Hill, e Davice, por Wood Note, 
ao Stud Libra por Cr$ 3:350.000 Oirania, fêmea, ioI 

Quebec' e Evicema, por Wood Note, ao Stud Orquidea 
por Cr$ 3.350.000 Orumbeba, fénica, por Quebec e 
Flor Negra. p01' Wood Note, a Sergio Leite de Barros 
por Cr$ 3.350.000 Vax na, fêmea, por Gravoche e Ga-
lacliqoí'. por Solar Glen, a)) Stud Tamoio por Cr$ 3.350.000. 

Do HARAS SERRA VERDE: Ornello, macho, por AI 
Mabsoot e Méril. 101' Anlonym, ao Stud Oram por Cr$ 
3.400.000 	Opaulista, macho, por Aram e Hesperia, por 
Coaraze, a Gaetano A. Marmo por Cr$ 3.400.000 	Olha- 
dela, fêmea, er Lucidon e Highwav. por Flamhoyant 
de Fresnay, ao SIud Imperial por Cr$ 3.350.000. 

Do HARAS SANTA THEREZINHA: Heroico, macho, 
por Melody Fair e Adriça, Ir Coaraze, ao Slud M.A. por 
CrI 3.400.000. 

Do HARAS (iUA%'AÇARA: Brejeiro, macho, por Sta-
vanger e Judea, por Christmas Festival, ao Stud Medei- 
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II 15 por Cr$ 3.500.000 	Bateo, niacho, por Ranir'i'an Khan 
e Cloche DOr, por Cadi r, ao St ad Rayni por Cr$ 3.400.00(1 

Bruma, fêmea, 101 Quebec e ag 'ava. por Fali Na-
j)Oleon. ao Si ad Belmar por Cr$ 3.500.000 Boracéia, 
fêmea, por Idaho e Anta, por Vagabond II. ao  Si ud Th(— 
ha por Cr$ 3.500.000. 

Do HARAS MLIiH('A: Ciehoo, macho, lar Ehoo 
Cleciára, por Cadi r. a Fernaldo J\I,iniz de Souza por Cr$ 
3.400.000 Plãgo, por Pi'vl °r Platle,' e Gia. por Na-
meran Khan, a Fernando Munit de Souza, por Cr$ 
3.400.000. 

Do STLTD SM) ROQUE: Lueimar, fêmea, por MarC. 
ne  e Lucidama, por Lucidon, ao Haras àlalurica por Cri 
3.500.000. 

Do HARAS RE('REI() (Jorge da ('tinha Bueito) : ('o-
ronda, fêmea, ar Mi aol a aio e Caram 1)1 a, (11' Cor  i lado, 
a Paulo A. Aranha por Cr$ 3.350.000. 

Do HARAS ('ONZO: Rescaldo, macho, por Vene'tia-
lia e Isla, pai' Simplon Express. ao  Stud Ramos por CrS 
3.400.000 Regresso, macho, por Veneziano e Ir,iden iii, 
por Stmplaa Expi'ess, a Sehast iSa Antonio Gonçalves 00 
Cr$ 3.350.000 Remador, macho, p01' Veneziano e Im-
perante, por Simplon Express, a Angelo Evangelista por 
Cr$ 3.400.000. 

Do HARAS 28 DE OUTUBRO: AmalHlita, fêm"a, pai 

Wood Note e Amaaita. p01' Heron, a Kleber A. Nune 
por Cr$ 3.350.000. 

Do HARAS GLIAREHY: (iainrtdo, macho, por Marti-
no o Cincha, 01' Lucidon. a Paulo A. Aranha por Cr$ 
3.350.000 Genaro, macho, por Martine e Invejosa, por 
Bleneran, a Paulo A. Aranha por Cr$ 3.350.000. 

Do HARAS MARIA ISABEL: Meada, fêmea, por Dia-
s'e Buck e Básinha, por Bridle Path. a Fernando Sluniz 
de Souza pai' Cr$ 3.400.000 Melesima, fêmea. 101' Idaho 
e tJsi(ê. por Ehoo, a João Bruno Chi'iste lar Cr$ 3.400,000 

Miranda, fêmea, por Idaho e Rainha do Guaibn, por 
Buscado, a Antonio e Pedro Maschietto por Cr$ 3.400.000 

Mocita, fêmea, por Brave Buck c' FaINa, par Pharis. 
a José Franco Camargo p01' Cr$ 3.400.000. 

Do HARAS PATENTE: Ujah, macho, por Pe(er's 
Choice e Henr(ette. por Big Red. ao .51  ad Mônaco iar 
Cr$ 3.350.000 ['idati, macho. [01' Pelei-'s Choice e CO-
res, por Cadir, a Paulo José da Costa 101' Cr$ 3.300.000 

Uglo, macho, por Petr's Chaice e U\ilante, Por Har-
lech, ao Stud B.B.C. por Cr$ 3.400.000 Urundi, macho, 
por Ai Mahsoot e Lousiane, por Téléférique, no Star) Sal-
Iam por Cr$ 3.400.000 Ulzen, macho, lior Petei"s Choi-
cc e Juiapa, por Good Luck, ao S( ad A( , Ia, 1)01' CCI 
3.350.000 	Ilsuki, macho, por Xaveco e Alegrete, par 
Blackanioor, ao SI ad Imperial por Cr$ 3.500.000 	Uma- 
nak, macho, por Kamerao Nhan e Vivência, por Maki, 
a)) SI ud Sallun'i 01' Cr$ 3.400.000 U1,angi. macho, por 
Lacidon e Ui'angá, pai' Maranta, a Paulo José da Costa 
por Cr$ 3.350.000 Usrnaii, macho, por Roya( Forest o 
Nória, por Phai'saie, ao Slod Timoneiro por Cr$ 3.400.000 
- Utonga, fêmea, por Aram e t'figia, 101' Harlech. ao  
Stud Astor por Cr$ 3.350.00)) L'daia, fêmea, por Royat 
Forest e Japiá, por Pevter Halter, à Soe, Ag,'ooecuária 
Haras Brasil Lida. por Cr$ 3.400.00)) Ti'a fêmea, I)" 
Xaveco e Basófia, pai' Minol auro, ao SI ud Rm' 101' CCI 
3.350.00(1 

Do HARAS GUANABARA: Conclave, macho, 
Royal Foresl e Coat iihué, par Emhrujo, ao SI ad J.C.E. 
por Cr$ 3.350.000 	Enghien, macho, por Cahalt e Eiir'i- 
da, por Royal Faresi, ao Stud Maioral por Cr$ 3.350.000 

Kartoum, macho. par Pintor Lea e Karenina. por Pua-
ter's Moo,), ao Stad Lula pai' Cr$ 3.350.000 	Snow ('r.v, 
macho, por Nisos e Snowfox, 00)' Radar, a)) Slud Belniar 
por Cr$ 12.000.000 	Signo, macho, por Nisas o Sidônia, 
101' Birikil, ao Haras São Fernando por Cr$ :1.350.000 

Celimene, fêmea, por Royal Faresl e Cen(-erra, por Ti- 
moi', ao Stud J.C.R. par Cr$ 3.350.000 	Gentsa, fêmea, 
par Nisas e Gene, par Souverain. ao  1-taras São Juiz 
pai' Cr$ 3.350,000 	Jndrapoura, fêmea, por Ra ai F 
rest e Infanta, por Prince COes alier, ao Stud 'Maioral 
por Cr$ 3.350.000. 

Do HARAS SAO BENTO: Assustado, macho, por Arani 
e Assi,'ia, por Blackamolo'. 0)) ,5)ad Passisla 	oi' CCI 
:1.400.000 	Angelini, macho. pai' 1 aho,'i ' ,\a) 110)),  

ç: Nogal Faust. ao SI od Pai e Filha p01' C''S 3.350.0(10 
Zombeiro, macho, [101' Gaboleto e Zoi,ia, p01' Savai,i. ao 
Stad Le l\lonev por CrS 3.400.000 	EteI'1eo, macho. 
par Quiproquó e Resina, por Rock feIta, ao SI ad Cam[ 
nas p0,' Cr$ 3.400.000 	JCguri nha, fêmea, i  or N isos e 
Fia,'entina, por Four Hilis, ao Siud Campinas. '01' CrI 
3.400.000. 

Do HAIJ,'%S 	VA: Bí'au Bru:uel. macho, por Xii- 
coco e Qrla Boa, por VOaI er SI real, a EI alivio Pereira 
Martins 1)1)1' CrJ 3,350,0(t), 

Do HARAS ELISETTE: Goidherg. macho, par Ruhi 
e Esc,'it ara, por Edniuod, a Fernanda Lins Vieira par 
Cr$ 3.400.000 -- (log'arty, macho. por Rubi e Jure, por 
Zorro, a Fernando Lias Vieira par Cr$ 3.400.000. 

Do HRAS SAO BERNARDO S/A.: PrêI'érO, fênico, 
01' Fau hia e Jori nda, por Alycidon. ao  SI ud T.1.1\1. por 

Cr$ 6.000.0110 Pompeusa, fêmea, por Faublas e Lalka, 
par Eviva Violon, ao Stud Dante's lior Cr$ 6.000.000. 

Do I1ARS JAÇATITBA: ('onhaqie, macho, pai' Na-
51(0 e Mi alia Negrinha, por Carrasco, a I-Iaracia P. Sai]-
cacto, por Cr$ 3.400.000 ('liarif, nac'ha, 101' Ai'im e 
For You, por Pc'svter Platter, ao Slud 'I'esas. 101' Cr$ 
3.350.000. 

Do HARAS ViLA REAL: Meroveu, macho, par Idaho 
e Irish Love, por Kanioi'an Nhan. a José A. Neves Can-
ch'ias por Cr$ 3.3311.000. 

Do HARAS JAHU: Hostil, macho, por Adi[ e Solte, 
Disrord, por Zucchera, ao Stud IfMonos' por CCI 4.000.000 

Osmã, macho, por Takt e ,Moi'ena II, por Go a, a 
lOtalivio Pereira Martins p0,' Cr$ 4.500.000 Munia, 
fêmea, por Cal oral e Fi'aacv Beid, por The Phoen 'x, a 
Etnlis ia Pereira Martins pai' C,'$ 3.5011.000 Opilia, fé-
nua, par Capai'al e Folgada, lar Gualicho, a Fernando 
Muniz cO' Souza por CCI 3,500003 Opália, fêmea, por 
Buliam e Nnshbag, or Ningsl oae, a Paula José cio 
Costa por Cr$ 3.500.000. 

Do HARAS RIO DAS PEDRAS: Opnião, macho, ar 
Floyai Forest e Aste,'is, par King's Bench, a Paula José 
da Costa pai' Cr$ 4.0 100,000 Opoente, macho, [lar Ca-
poral e Nimgem. por Nimhus, a Etalivio Pereira Mar-
uns por Cr$ 5.000.000 Orzuna, fêmea, por Add e Per-
sarco,por Pers'nn Gulf, au Raias São Luiz [lar Cr$ 
4.000.000 Oiona fêmea, por Gahari c' Futil. par Cria-
licha, a Etalivio Pereira MaC ias por Cr$ 3.500.0(1(1 
Orzuma, fêmea, por Gaha,'i e Halom[ie, [lar Gualicho, a 
Fernando Muniz de Souza par Cr$ 3.500.000. 

Do HARAS MONDiSIR: Htutore,  macho, por Qui-
1 rac(uó e Zai'aya, [lar Ov'en 'I'udar, a Fernando Carva-
lho por Cr$ 3.400.0(10 Hedu, macho, por Mã 1 de Co-
cagnoe Quihoa, [lar King Salman, ao SI ilcl Maioral pIo 
C',1  3.400000 Hena, fênica. por P1'ósln'r a Zni'ra, 11))) 
Srivani. a Paul) à. archi 	or Crg3,400.0C)0. 

Da HARAS PRELUDIO: Xântico, lua'])). '0' 1 o'')' 
Affair e Ha,'adi. par Bala(-lava, a)) SI ud Sl.Sl.,T. LI)] es 
por Cr$ 3.350.000 	Xaiunú, macho, por Lave Affair e 
Pileta, paI' Pons, ri)) Slud J.C.R. par CCI 3.350.000 
Xauim. nia)'ho, por Lo e Affai 1', e Luska, por Blene,'arl. 
ao SI ad Zuel lo,' Cr$ 3,350.000 	Xiró, macho, (01' Royal 
Forost e Baila, [lar Sayani, a)) Stud J.C.R. por Ci'$ 3.350.000 

Xadrakt', macho, 1)1)1' Ateniense e Olvml 	[lar High 
Sherifl'. ao Stud Zuel par CCI 3.350.1100 	Xexê, macho, 
or Idaho o Tili ,ilia. p01' MineI auto, ao 1-laias São Fer-

nando [lar Cr$ 3.350.000 Xenodórhio, macho, pai' Fi - 
ght i ng Chanci' e Gatea ncl 'a. por Bieneran, ao SI uci J.C.R. 
por Cr$ :1,350,000 Xurubus'a, macho. por Idaho e Di- 

na, par Jaliol i, ao Raias São Fernanda [1)1' Ci'$ 3.350.000 
Xanx ala, fêmea, ler Icicd n e Ei frnia, par Pizai'ro. 

da Sluci J.C.R. par Cr$ 3.35(1,11(10 X[nibev,i, fêmea, por 
Fight 1 ng Chance e Nc'gri nha, par Tri nidacl, ao Haia. São 
Perna ida 1)1)1' Cr$ 3.350.1100 Xáquinta, fêmea, [ nr Figh-
ti ng Chame e Iroghna, par Bur , ao St ad J.0 R. por CCI 
3.3511.0(1(), 

Da HARAS SÃO JOSË: Imago, macho, por Dragan 
lllanck e Pintura, 11)1' Alhal 'az, ao SI ad Tin,, por Cr$ 
3.350.000 intã, macho, [ler Evor Ready e Al.iuhai'rota, 
j)or Dragan Btank. a Fernanda Carvalho por Cr$ 3.350.000. 

Do HARAS EXPEDICTUS: Inusitèe, fênica, [Ci' BIa-
CinH'a. par ['m't NOpoll'ol) ii F''nn,eho ('ar-

II 	c.c :L:150,111ll, 
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Do HARAS SM) •JOAQUF%l: Quisel, fêmea, ir 
gui e Veneza, por Marveil, a Antonio Zeni por Cr$ 
3.350.000. 

Do HARAS PIRASSUNUNGA: Capitão Bela, macho, 
por Faii'y King e Saraivada, por Tapajós, ao Stud Theha 
por Cr$ 3.350.000 -- Carnat, macho, por Manguari e 
Tarma, por Pharas, a José Fernando Barros Martins por 
Cr$ 3.350.000 Ciça, fêmea, por Empyreu e Cândia. por 
Birikil, ao Stud Serra Negra por Cr$ 3.350.000. 

Do HARAS PRIMAVERA: Doliar, macho, por Mogul 
e Dover Road, 1)01 Watling Street, a Antonio Zem por 
Cr$ 3.400.000 Marino, macho, por Brial e Marvy, por 
Strong i'th'arm, a Antonio Zem p01' Cr$ 3.400.000  Zi- 
cartola, macho, por Brial e Zinga, por Swallow Tail, a 
Antonio Zem por Cr$ 3.400.000 - Agfa, fêmea, por Nor-
manton e Aguimonda, por Aguijon, a Antonio Zem por 
Cr$ 3.400.000 	Ciência, fêmea, por Normanton e Cire- 
naica, por Cadir, a Antonio Zem por Cr$ 3.400.000 
Kohe, fêmea, por Normanton e Krol oria, por Vict or Hu-
go, a Antonio Zem por Cr$ 3.400.000. 

Do HARAS ANHANG(JERA; Tabarim, macho, por 
Vândalo e Dma Elower, por Sargento Junior, a Paulo A. 
Aranha por Cr$ 3.350.000 -- Tambori, macho, por Xa-
drez e Vivian, por Ever Ready, ao Stud Aladim por Cr$ 
3.350.000 - Torquato, macho, por Xadrez e Matinala, por 
Matador, a Paulo A. Aranha por Cr$ 3.350.000. 

Do HARAS RECREIO (Raul Eduardo da Cunha Bue-
no) : Quevel, macho, 101' Minotauro e Alra, por Rose-
mary Row. a Paulo A. Aranha por Cr$ 3.350.000 - Que-
bra Mar, macho, por Minotauro e Roraima, por Halcyon, 
a Paulo A. Aranha por Cr$ 3.350.000. 

Do HARAS SÃO MIGUEL: Coralina, fênica, P01' Coa-
raze e Cairngorm, p01' Solonaway, a Oswaldo B. Schmidt 
por Cr$ 3.400.000 -- Caracema, fêmea, por Peler's Choice 
e Boheme, por Morumbi, a Eduardo A. Angerami por 
Cr$ 3.350.000. 

Do HARAS TERRA BRANCA: Escaler, macho, por 
Kalaus e Heliaca, p01' Brumazón, ao Slud Praiano por 
Cr$ 3.350.000 . Eruja, macho, por Kalaus e Karujá, por 
Strong i'th'arm, ao Stud Maioral por Cr$ 3.350.000 -- 
Elema, fêmea, por Major's Dilemma e Forra, por Wood 
Note, ao Stud Altra por Cr$ 3.350.000. 

Do HARAS SÃO LUIZ: Mardózio, macho, 1)01'  Flat 
Foot e Ardózia, por Swallow Tail, a Roberto K. Maluf 
por Cr$ 3.380.000 -- Mercury, macho, por Pewter Plaltc'r 
e Sinica, p01' Royal Forest, ao Stud Sancá por Cr$ 
3.570.000 Mue Mac, macho, por Peter's Choics' e Tu-
muc Humac, por Ri)) Tinto, ao SI ud M.M.M. por Cr$ 
3,350.000 - Mujalo, macho, 1)01' Nordic e Uka,iala, por 
Blackamoor, ao Stud M.M.J. Lopes por Cr$ 3.420.000 
Mifalah, macho, por Pewter Platier e Vadakifalá, por 
Good Cheer, ao Stud Vacances D'ÉIè p01' Cr$ 3,550.000 
- Mazalo, macho, por,  Pewter Plalter e Zagala, p01' 

Sayani, a João Rangel Pinto p01' Cr$ 3.500.000 - Mm-
(lienne, macho, por Pewier Platter e Indienne, por Vio-
lonceile, ao Stud Salium por Cr$ 3.400.000 Mebito, 
macho, por Peter's Choice e Jei'ihila, por Bleneran, a)) 
Stud Jaraguá por Cr$ 3.370.000 - Manzo, macho, p01' 

Pewter Platter e Nanza, por Orbaneja, a Mário D'An-
drea por Cr$ 3.400.000 Merió, macho, Por Royal Fo-
l'est e Quitêria, por Ehoo, a São João Territorial Agro-
pecuária S.A. p01' Cr$ 3.450.000 -- Migano, macho, por 
Nordic e La Pigana, por Bev, a Rage Azem por Cr$ 
4.000.000 - Miripo, macho, por Flat Foot e Xirica, p01' 

Swallow Tail, a Roberto K. Maluf por Cr$ 3.350.000 
Melante, macho, por Flat Foot e Elegância, por Blene-
ran, a Roberto K. Maluf por Cr$ 3.400.000 - Muflage, 
macho, por Nordic e Camouflage, por Pewter Platter, 
ao Stud Flama por Cr$ 3.380,000 Mooklin, macho, por 
Pcwter Platier e Anna de Brooklin P01' Red October, ao 
Stud Vacances D'Ëtè por Cr$ 3.450,000 --- Meboli, ma-
cho, p01' Pi-raras e Eboli. por Ehoo, ao Stud Margim 
por Cr$ 3.480.000 - Merrata, fêmea, por Nordic e Er-
rata, por Pewler Platter, ao Stud Sancá por Cr$ 3.390.000 

Mandie, fêmea, por Pewter Platler e Ormandie, por 
Seventh Wonder, a João Territorial Agropecuária S.A. 
por Cr$ 3.450.000 -- Miss Nena, fêmea, por Pewter Plal-
ter e Pobre Nena, por Mannering, a Luiz C. Ramos 
P01' Cr$ 3.400,000 -- Manova, fênica, por Idaho e Serra 
Nova, por High Sheriff, ao Stud Boa Nova por Cr$ 
3.350.000 Macatua, fêmea, p01' Nordic e Cacatrua, por 
Pewler Platter, ao Siuci M.M.M. l.Or Cr$ 3.400.000 - 

Machina, fêmea, pov PewI er PIat 1 e]' e Di'achna, por 
Pai'adiso, ao Stud Texas por Cr$ 3.450.000 - Marnelia, 
fêmea, por Ai Mahsoot e Dona Amélia, por Albatroz, ao 
Stud Nove-Lá por Cr$ 3.400.000 --- Messiva, fêmea, p01' 

Idaho e Expressiva, por Blcneran, O São João Territo-
rial Agropecuária S.A. por Cr$ 3.350.000 - Maus, fênica, 
por Nordic e Flederniaus, por Violoncelie, ao Stud Va-
cances D'Ëtè por Cr$ 3.500.000 - Maponga, fênica, por 
Pewtcr Platter e Guapongá, por Red Octoher, ao Stud 
Sailum por Cr$ 3.450.000 -- Macônia, fêmea, por Flat 
Foot e Helicónia, por Bleneran, a Roberto K. Maluf 
por Cr$ 3.360.000 -- Maridge, fêmea, por Pewier Platter 
e Hawckl'idge, por Kingsway, ao Haras Maringá por Cr$ 
3.550.000 - My Word, fénica, por Pewter Platler e Ro-
ney Word, por Roneyway, ao Stud Sallum por Cr$ 
i,500.000 - Mileda, fênica, por Pewter Platter e Leda, 
por Le Ksar, ao Stud Sallum por Cr$ 4.000.000 - Milon, 
fênica, por Pewtei' Platter e Violon DOr, por Violon-
celie, a André Moron Filho por Cr$ 3.350.000 - Mickrid-
ge, fênica, por Nordic e Euckridge, por Pewter Plattei', 
ao Stud Ramos, por Cr$ 3.350.000 --- Miss Fint, fênica, 
por Halte-Lá e Flat, por Pewler,  Plattel', a Mário Trigo 
de Loureiro por Cr$ 3.350.000 Misena, fênica, por 
Pharas e Sena, por Savernake, ao Stud Sailum por Cr$ 
3.400.000 Mavis, fênica, por Ehoo e Je Vis, por Téléfé-
l'iquc, a João Rangel Pinto por,  Cr$ 3.500.000. 

Do HARAS BOCAINA: Sertanejo, macho, por Joce-
lyn e Gostosa, por Strauss, ao Stud Mendoza por Cr$ 
3.350,000 Sinaleiro, macho, por Morumbi e Karicia, 
por Bieneran, ao Stud M.M. J. Lopes por Cr$ 3.350.000 

Sarazate, macho, por Jocclyn e Utinga, por Legend 
of France, a Gilberto de Souza Lima por Cr$ 3.350,000 
- Sempre Viva, fêmea, por Pcwtcr Platter e Atiati, por 
Swallow Tail, ao Stud M.M. J. Lopes por Cr$ 3.350.000. 

Do HARAS CALUNGA: Nicky, macho, por' Peter's 
Choice e Gayola, por Erskine, ao SIud Aranha e Aluisio 
por Cr$ 3.400.000. 

Do HARAS CHÁCARA RONCADOR: Deita, fêmea, 
por Vândalo e Hirami, por Calouro, ao SI ud Flec'cia Ala-
la por Cr$ 3.400.000 ---- Darda, fênica, por Fairplay e 
Kubra, por Bold Street, ao SIud Fleccia Alata 1)01' Cr$ 
3.400,000. 

Do HARAS BELA VISTA: Useo, macho, 1)01' ,Jazarie 
e Highlec, por 000d Luck, ao SIud Dom Camilo por 
Cr$ 3.500.000 - Urvina, fêmea, por Major's Dilemnia e 
Pasteque, por Sandjal', ao Stud Dom Camilo por Cr$ 
3.500.000 - Ulza, fênica, por Justerini e Zaii'a, por Prós-- 
per, a Ar'amis Bertoldi por Cr$ 3.500.000. 

Do HARAS RIO VERDE: Amilton, macho, por Findo 
e NaUta, por Moi'umhi, a Hernani Borba Rolim por 
Cr$ 5.000.000 - Alô (4, macho, por Findo e Minoche, 
ao Stud Maravilha por Cr$ 3.400.000 - Alcalina, fênica, 
por Findo e Indivia, por Siniplon Express, a Ncy Ro-
nianÓ pov Cr$ 3,400.000. 

De ANTONIO J. RIBEIRO DE CAMARGO: Ganet, 
macho, por Sigal e Alalaõ, por Inshalla, ao St ud Pai e 
Filho por Cr$ 3.350.000 Galgaz, macho, por Sigal e 
Blaine, por Angelíco, a Paulo A. Aranha por Cr$ 3.350.000. 

De LUIZ F. CIRNE LIMA: Orbeniz, fênica, por AI-
beniz e Orseana, por Aram, ao Siud Maricá por Cr$ 
3.350.000. 

Do HARAS VALENTE: Autin, macho, por Mchd o 
Cliatterie, p01' Le Pac'há, ao Stud Fali por Cr$ 3.350.000 - 
Orago, macho, por Dernah e Jéléférique, p01' Télêfériqu€', 
a)) Stud Fan por Cr$ 3.350.000 . - Lígia, fêmea, por Mo-
gul e Sororoca, por Marveil, ao Stucl Farroupilha por 
Cr$ 3.400.000. 

Do STUD MONTE LIBANO: Ilstrio, macho, P01' 11'Or 
e Lucania, 1)01' Brumazón, a Emilia Magi por Cr$ 
3.400.000. 

Dados 
Em leilão foram vendidos 46 produtos, por Cr$ 

266,850.000, significando a média de Cr$ 5.801.000; ante-
cipadamente foram negociados 181 produtos por Cr$ 
634,450.000, correspondendo por animal a média de Cr$ 
3.505.000. Isso significa que as vendas dêste ano englo-
bani os seguintes núnicros: 207 produtos por Cr.$ 
901.300,000, com a média final de Cr$ 4.354.000. 
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