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HARAS SÃO MIGUEL 
CAMPINAS - S. P. 

Proprietário: SR. ANTONIO ALVES DE MORAES 
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CAMPANHA 
A campanha dos 2 anos de Capitain Kidd foi bastante 

expressiva, tendo vencido o "Steehworth Stakes" e o importante 
"r'ational Breeders Produce Stakes" (lb. 6.623) e colocando-se 
em 2.o no "Gimerack Stakes". 

Aos 3 anos correu os 2.000 Guineus", tendo se colceado em 
lo lugar, sendo depois vendido para os U.S.A. Prosseguindo sua 
campanha nesse País, ganhou 7 corridas, entre elas o "Fcrt La'.!-
derdale l-{andicap' (sõbre Polylad e Petare, 1 milha e 1,'16 em 
102 s. e o "Broadway Ilandicap" (Aqueduct, 1 milha e 116 em 
102. 8 .s.) e colocando-se no "Hollywood Premiere Handicap" 
(Hollywood Park, ganho por Fleet Nasrullah) e no "Coronado 
Handicap" (Hollywood Park), totalizando US$ 44. 190. 
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Ita m a raty, o campaào brasileiro, por 

Kameran Khan e Frolic, de criação de 

Haras lpiranga e de propriedade do 

Haras Polaris que, em San Isidro, deu 

à criação nacional uma brilhante 

conquista. 
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de Fomento e Turf do 

Jockey Club de São Paulo 

ANO  

OUTUBRO 

NOVEMBRO E 

DEZEMBRO 

DE 1966 

Dos acontecimentos que mais marcantemente pontificaram 
no último trimestre de 66, três avultam por sua importância: 
as últimas importações de animais destinados à reprodução, 
a vitória de Itamaraty no hipódromo argentino de San Isidro, 
e a disputa do Derby de Cidade Jardim. 

Ao apagar das luzes da temporada, os Haras São Bernar-
do e Jahu-Rio das Pedras vieram enriquecer a já esplêndida 
relação de cavalos importados em 66 com as compras de Pass 
the Word (por Landing) e Desert Cali II (por Klairon), ani-
mais que contribuirão poderosamente para a renovação san-
güínea do plantél nacional de reprodutores. 

Das oito provas internacionais de que em 66 participaram 
cavalos nacionais, cinco delas resultaram em vitórias dos pro-
dutos brasileiros: Zenabre levantou o G. P. Brasil, Zaluar o 
G. P. Presidente da República, Jelante o G. P. Major Suckow, 
Milheira o G. P. Organização Sul-Americana de Fomento ao 
Puro-Sangue de Corrida e, finalmente, Itamaraty o Prêmio 
Jockey Club de Montevideu. Destes triunfos, o primeiro e o 
último mereceram lugar de destaque: o de Zenabre porque 
foi obtido em prova de invulgar significação, resultando, aliás, 
em sua segunda conquista na mesma disputa, em ambas as 
oportunidades deixando longe o qualificado argentino Randon; 
o segundo porque foi o fruto de uma tentativa feita no pode-
roso cenário de San Isidro, no qual outros animais brasilei-
ros: Escorial, Derah, Elizabeth, Major's Dilemma e Cajado, 
já haviam deixado a marca de brilhantes passagens. 

O Derby Paulista, por fim, revestido de seu maior esplen-
dor, como etapa central da Tríplice-corôa de Cidade Jardim, 
foi um alto acontecimento. Dilema, Tajar e D'Arc, primeiro, 
segundo e quinto colocados, deram aos haras dos srs. Alber-
to e Dante Marchione, de onde procedem, invulgar brilhantis-
mo. À disputa em si, juntou-se o fraterno jantar oferecido 
pelo Jockey Club de São Paulo donos de haras por ocasião 
do qual procedeu-se a entrega dos troféus conquistados na 
temporada por criadores e proprietários. 
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Derby Paulista teve 

um vibrante herói: 

Um Derby Paulista que se cercou de tôda a 
sua já sólida tradição foi cumprido em 66. A pro-
va, que representa a disputa maior do avançado 
turfe de Cidade Jardim, no que se refere aos ani-
mais de três anos, teve profundo significado téc-
nico e sua expressão, como exaltação à obra dos 
criadores, não teve menor valia. É verdade que 
dela não saiu um candidato à conquista da Trípli-
ce-corôa, uma vez que Naftol, laureado no G. P. 
Ipiranga, malogrou, mas isso não pode ser invo-
cado para deslustrar o seu desfêcho, que assina-
lou a admirável vitória de Dilema. Na verdade, 
tríplice-coroados são raros. Não fosse assim, ne-
nhum valor teria a conquista de tão altissonante 
título. 

À disputa prôpriamente dita seguiram-se, co-
mo complementação brilhante e encomiástica, o 
jantar que o Jockey Club de São Paulo todos os 
anos oferece aos criadores, de exaltação à sua obra 
e como motivo de confraternização entre êles pró-
prios e a entrega dos troféus conquistados em 
mais uma temporada de altos feitos. 
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DILEMA 
Macho - Castanho - 1963 - São Paulo 
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1 Sol 	Oriens 
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Birth Chilct 

OPERA 
195-1 

Logo após a saída, Xicungo ponteia; Gobelin depois 

UMA VIBRANTE VITÓRIA 

Rápida a partida, aparecendo na ponta Xi-
cungo, com Naftol a seguir. Mais atrás corriam 
Gobelin, Goocj Will, Galaripo, Dilema, e Tajar, en- 

quanto ficavam nas últimas colocações Sereno e 
Maroto. Nesta ordem os competidores fizeram a 
curva da direita local, onde Xicungo aumentou 
sua vantagem. Na reta oposta, Galaripo melho-
rou para terceiro, ficando Good Will e Gobelin nas 



Quase iniciada a primeira curva, os potros se agrupam 

li 

Por dentro, Dilema já desponta adiante de Xicungo 

colocações imediatas. Já nos 1.300 m, Naftol fi-
cou mais próximo de Xicungo, tendo ao seu lado 
Galaripo. No início da curva, Xicungo e Naftol 
fugiram cêrca de 3 corpos de Galaripo e Good 
Will, enquanto começavam a melhorar Dilema, 
Tajar e Gavarni. No meio da curva, Naftol deu 
os primeiros sinais de esmorecimento, permitindo 
que Xicungo voltasse a livrar mais de um corpo. 
Notou-se então o progresso de Gobelin, que passa-
va para terceiro, e ainda de Dilema, Tajar e Ga-
varni, enquanto Galaripo e Good Will retrocediam 
acentuadamente. Uma vez na reta, Gobelin e Ta-
jar avançaram por fora e igualaram a linha de Xi-
cungo, enquanto Dilema tentava avançar por den-
tro, sem encontrar passagem. Nos 300 m, Tajar 
dominou a situação ao livrar vantagem sôbre Go-
belin e Xicungo, mas então, Dilema teve a passa-
gem tão ansiosamente aguardada por seu joquei, 
quando Xicungo saiu de sua linha, indo para fora. 
Ràpidamente, Dilema progrediu e, nos 100 m, al-
cançou Tajar, para dominá-lo a seguir e chegar 
ao disco com um corpo de vantagem. Gavarni clas-
sificou-se em terceiro, com ótima atuação tendo 
finalizado o percurso com boa ação, pois se apro-
ximava de Tajar perigosamente, e Maroto, o quar-
to colocado, atropelou vigorosamente a partir dos 
últimos 300 m, o que lhe valeu a boa colocação, a 
despeito de ter seu joquei perdido o chicote no 
final da reta oposta. 

Resumo Técnico 

Grande Prêmio Derby Paulista 	2.' prova 
da Tríplice-Corôa de Produtos - Para produtos 
nacionais de 3 anos - 2.400 m (grama) - Prê- 
mios: Cr$ 48.000.000, sendo Cr$ 30.000.000 ao 

Pelo centro, Gavarni e Tajar procuram progredir 

EM 

Xicungo, já batido, é atacado por Tajar e Gavarni 

primeiro colocado; Cr$ 9.000.000 ao segundo; Cr$ 
6.000.000 ao terceiro; e Cr$ 3.000.000 ao quarto. 
Aos criadores, 10. 

1.0 	Dilema ma(-ho, castanho, 3 anus, de São Paulo, 
por Majoi"s Dilema e Opera, do SIud Maioral) 
João Manoel Amorim, 56 quilos. Treinador, Jorge 
Oliveira Jr. 

2 11 	Tajar macho, castanho, 3 anos. dl-' São Paulo, 1)01' 

John Araby e Soldanclia, do sr. Erwin Morgen-
rolh), Antonio Ricardo, 56 quilos. Treinador, Ge-
raldo Morgado. 

3° - Gavariii macho, alazão, 3 anos, de São Paulo, p01' 

Royal Forest e Garden City, do Stud Seabra), 
Juan Marchant, 56 quilos. Treinador, Pedro Gus-
SO Filho. 

4. 0 	Maroto macho, alazão, 3 anos, de São Paulo, 1)01' 

Flamhoyant de Fresnay e Zazá Bonilha, do Fia-
ras Louveira), Urias Bueno, 56 quilos. Treinador, 
Osvaldo Franco. 

5.0 	D'Are (macho, alazão, 3 anos, de São Paulo, 1)01 

Kalaus e Juanita, do Haras Terra Branca), Ma-
nuel Silva, 56 quilos. Treinador, Waldomiro Xa-
vier. 

6. 1 	Gobeliii (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo. 
por Fastner e Bailada, do Stud Rio Grande), José 
Fagundes, 56 quilos. Treinador, Alcides Morales. 

7.' 	Xicungo (macho, alazão, 3 anos, de São Paulo, 
por Xasco e Xicana, dl) sr. Roberto Alves de Al-
meida), Albênzio Barroso, 56 quilos. Treinado)'. 
Rafael Rondelil. 

3." 	Good %Vill (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo. 
por Dragon Blanc e Queen Bee, do Sr. Max 
Perlman), Luiz Rigoni, 56 quilos. Treinador, Wal-
domar de Paula Siondos, 
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Dilenia triunfa sôbi'e Tajar ; Gavai'ni chega a seguir 

1 
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1' 	Naftol (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo 
por Burphan e Fava, dos Haras Jahu e Rio das 
Pedras), Joaquim G. Silva, 56 quilos. Treinador, 
Caslocino Borges. 

	

10 . 1) 
	Walait (macho, alazão, 3 anos, do Rio Grande do 

Sul, por Meh(li e Setaina, do Haras Vargem Gran-
de), João P. Martins, 56 quilos. Treinador. Se-
bastião Garcia. 

	

11 . 0 	Galaripo (mach( -,, castanho, 3 anos, de São Paulo. 
por Melody Fair e Amizade, do Haras Santa The-
rezinha), Clóvis Dutra, 56 quilos. Treinador, Hu-
go Molina. 

	

12. 0 	Serêno (macho, castanho, 3 anos, do Paraná, por 
Goyatla e Armar, do si'. Fernando Roberto B. 
Koehler), Juilo Santos, 56 quilos. Treinador. Fran-
cisco Dávila. 

Não correu Nascate. Tempo, 151" de 7/10 
(grama úmida) ; recorde, 147" e 3/10, de Nai'-
vik. Diferencas: um corpo e um corpo. Cria-
dor, Haras Terra Branca (sr. Alberto Marchione) 

CAMPANHA E ORIGEM 

Das 14 vêzes em que foi levado á raia, Dile-
ma não se colocou em 3 apenas: nos 1.600 m (gra-
ma) G. P. Estado da Guanabara, na Gavea, le-
vantado por Texano; na milha (grama) do G. P. 
Ipiranga, em que foi sexto para Naftol, Good 
Will, Gobelin, Gotardo e Texano, adiante de Nan-
quim, Maroto, Galaripo, Tio Araby e Grapeto, e 
no Clássico Presidente Herculano de Freitas, em 
1.200 m (grama), segunda apresentação de sua 
campanha, no qual foi o quinto pala Texano, Naf-
tol, Jisplatino e Realejo, batendo Gotardo, Good 
Will, Delmo e Téjo. Estas duas últimas corridas, 
bem como tôdas as demais, que resultaram em co-
locações e vitórias, foram cumpridas em Cidade 
Jardim. 

Dilema correu ao todo 14 vêzes, para obter 4 
vitórias (uma clássica, outra em prova de anima-
ção e as duas restantes em eliminatórias), bem 
como 1 segundo, 4 terceiros e 2 quartos, soman-
do seus pi'emios Cr$ 42.700.000, dos quais Cr$ 
33.000.000 correspondem aos triunfos e os restan-
tes Cr$ 4.700.000 às colocações. 

As vitórias de Dilema foram conquistadas, 
por ordem cronológica, no Prêmio Tejo, em 61" 



e 6/10 para o quilômetro na grama, suplantando 
Realejo, Orateur, Químico, Flambeau, Domenico, 
Gotardo e Níquel; no Prêmio Gotardo, em 87" pa-
ra os 1.400 m (areia pela variante), batendo 
Dark King, Benvindo, Techeyene, D'Are, Tory, 
Dedal, Cavão, Anatole e Redstone; no Prêmio 
Carlos Paes de Barros, uma prova de animação 
em 1.800 m (areia), percurso que foi coberto em 
113", chegando Xicungo, Dark King e Billy Bets, 
após o ganhador que, por sinal, partiu mal; e, por 
fim, no Derby Paulista. 

O único segundo lugar de Dilema foi obtido 
no Prêmio Zarza, em 1.000 m (grama), prova le-
vantada por Jisplatino, colocando-se após o filho 
de Opera os animais Orateur, Domenico, Luleur, 
Flambeau, Novato, Boliche e Enxuto. Os 4 ter-
ceiros lugares foram os seguintes: no Prêmio Ou-
tono, para Good Will e Nanquim, adiante de Reds-
tone, D'Arc, Cavão, Tejo, Dedal, Nemoral e Agui-
lhão (1.300 m, grama); no G. P. Juliano Martins, 
para Naftol e Good Will, adiante de Tyler, Clom-
pão e Jispiatino (1.500 m, grama); no Clássico 
Presidente José de Souza Queiroz, para Texano e 
Gotardo, adiante de Tejo e Tyler (1.500 m, areia); 
• no Prêmio José S. Quinta Reis, para Good Will 
• Gobelin, adiante de Nanquim, Realejo, Gotardo 
• Tejo (1.500 m, areia). Por fim, os 2 quartos 
lugares foram obtidos no Clássico Presidente João 
Tobias de Aguiar, para Naftol, Texano e Good 

Will, adiante de Xicungo, Tapejara, Jisplatino e 
Químico (1.300 m, grama); e no G. P. Antenor 
de Lara Campos, para Naftol, Good Wil e Tejo, 
adiante de Tyler, Dedal, D'Are, Cavão e Aguilhão 
(1.500 m, grama). 

Dilema é filho de produtos nacionais. Seu 
pai, o campeão Major'Dilemma, que tem nele um 
dos elementos de sua primeira geração, notabili-
zou-se por sua resistência, tendo cumprido uma 
excelente campanha, que englobou 29 apresenta-
ções, das quais resultaram 10 vitórias e 13 colo-
cações. Venceu em Palermo o G. P. Sesquicen-
tenário, em 2.500 m (areia), em 1959. No País 
correu sempre com realce, tendo levantado entre 
outros prêmios o G. P. Carlos Teles da Rocha Fa-
ria (Gavea, 2.400 m), G. P. Joquei Clube Brasilei-
ro (Gavea, 3.200 m); G. P. General Couto de Ma-
galhães (duas vêzes, Cidade Jardim, 3.218 m) e 
G. P. 14 de Março (2.400 m, Cidade Jardim). 

Opera, a mãe de Dilema, tem no haras a se-
guinte produção: após ter perdido, em 1960, pro-
duto de Peter's Choice, deu outros dois filhos do 
mesmo reprodutor: Badiana, fêmea, e Clavador, 
macho; seguiram-se dois produtos de Major's Di-
lcmma: o próprio Dilema, em 63, e Fiorino, ma-
cho, em 1965, intercalando-se entre eles uma tem-
porada em que ficou vazia do descendente de Or-
baneja; e, por fim, nesta temporada, teve produ-
to de Kalaus. 

O Presidente da Comissão de 
Fomento, sr. Hernani de Aze- 
vedo e Silva, profere seu belo 

discurso. 

PALAVRAS EXPRESSIVAS 

Fazendo uso da palavra, quase ao término do 
jantar, o presidente da Comissão de Fomento, sr. 
Hernani Azevedo e Silva, proferiu uma oração na 
qual duas virtudes logo se ressaltaram: a juste-
za com que foi espelhada a atual situação do turfe  

paulista em particular e a do País de uma forma 
geral, e a afirmação de que, embora não haja no 
presente plenas razões para júbilo, tal coisa não 
significa, todavia, motivo de pessimismo no que 
se refere ao futuro próximo. 

O tão oportuno quanto lógico discurso, é o 
que se segue: 

6 



O jantar aos criadores foi eia 
66, Como de tradição, aconte-
cimento de invulgar expressão. 

«Aqui estamos reunidos para, pra-
zeirosamente, dar continuidade a uma 
autêntica tradição, representada pela 
fraterna reunião de criadores, que o 
Jockev Club de São Paulo se empe-
nha em realizar ao término de cada 
temporada, seguro de que, assim agin-
do, o faz não apenas para distribuir 
prêmios honrosamente conquistados, 
mas também para prestar aos presen-
tes sua mais germina homenagem e 
promover a aproximação cada vez 
maior entre aquêles que se dedicam a 
ingente tarefa de criar.» 

«Sabem lodos aqui presentes, das 
enormes dificuldades que o Brasil 
vem enfrentando em conseqüência de 
sua luta contra a inflação. As medi-
das tomadas pelo Govêrno para debe-
lá-la e estabilizar a moeda repercu-
tiram em todos os setores do Pais e 
como não poderia deixar de ser,  atin-
giu também o nosso Jockey Club. 
Para enquadrá-lo nessa nova reali-
dade, dando-lhe condições para atra-
vessar a dificílima fase atual e per-
mitir-lhe que, num futuro próximo, 
retorne com base muito mais sólida 
seu antigo ritmo de desenvolvimento, 
vem a Diretoria tomando uma série 
de medidas drásticas de racionaliza-
ção e contenção de despesas.» 

«Naturalmente a Comissão de Fo-
mento também foi atingida por essas 
medidas, o que nos impediu de reali-
zar grande parte do que nos Prol)uze -
ramos fazer.» 

«Apesar de tudo, porém nestes pri-
meiros meses de atividade consegui-
mos um saldo que reputamos positi-
vo.» 

«Estão em sua fase final os estu-
dos para um empreendimento que, se 
alcançar o êxito que esperamos, re-
presentará a emancipação da criação 
do Puro Sangue Inglês no Brasil.» 

«Traia-se, como os senhores já de-
vem saber, do financiamento, por par-
te do Jockey Club de São Paulo, das 
despesas com o envio aos Estado» Uni-
dos de um lote selecionado de cava-
los nacionais, que lá farão campa-
nha defendendo as côres de seus pro-
prietários brasileiros. Se nossos ani- 

mais produzirem lá o que podem e 
devem, estarão abertas, sem dúvida 
para o criador brasileiro, as portas do 
maior mercado mundial de Puro San-
gue Inglês, e o nosso cavalo trans-
formar-se-á em mais urna fonte de 
divisas para o Pais.» 

«Outra iniciativa, que reputamos de 
real interêsse para os criadores é a 
forma de pagamento das coberturas 
no Pósto de Fomento, condicionada à 
existência de produto vivo.» 

«Um grave problema, que também 
está em vias de ser enfrentado é o 
do abórto provocado por viro» ou bac-
térias. Estamos em contato com o 
Instituto Biológico, com a Faculdade 
de Medicina Veterinária de Botucatu 
e com um grupo selecionado de vete-
rinários, a fim de habilitar os criado-
res a combater o mal, com a fabrica-
ção no País das respectivas vacinas.» 

«Além e acima dos problemas já 
mencionados, há um outro que se 
constituiu a nosso ver em um obstá-
culo que, se não fór removido, difi-
cultará sobremaneira o desenvolvi-
mento da Criação do Puro Sangue 
Inglês no Brasil. Referimo-nos à la-
xação excessiva sôbre o movimento de 
apostas. É falo conhecido e universal-
mente aceito, inclusive pelos Estados 
Unidos e mesmo por Países socialis-
tas, especialmente a Russia, que a la-
xação não deve exceder de 26 1/; sô-
bre o movimento bruto das apostas, 
se se quizer que as organizações de-
dicadas ao puro sangue de corrida, 
tenham um suporte económico que 
possibilite o seu normal desenvolvi-
m cato. » 

«Ora, o que se vê no Brasil está em 
contradição com o consenso geral, 
pois sôbre o movimento de apostas 
incide uma laxação de 33U.  A conti-
nuar esta situação, não poderão se-
quer os nossos clubes de corrida, por 
mais que se esforcem os seus diri-
gentes, estabilizar sua situação econó-
mico-financeira. A primeira conse-
qüência dêste está sendo constatada 
por todos nós aqui em São Paulo, on-
de os prêmios estão desatualizados já 
de longo data, apesar dos prêços de  

rações e, conseqüentemente o trato, 
terem subido consideràvelmente.» 

Como decorrência dêste desequili-
brio entre receita e despesa, temo» 
como segunda, talvez mais grave, con-
seqüência o desinterêsse pelo cavalo 
nacional comi) bem demonstraram, 
os resultados dos últimos leilões reali-
zados no Pais.» 

«Para evitar que tal catástrofe imi-
nente se concretize, é preciso que os 
homens que nos governam tomem 
consciência de que a Criação de Puro 
Sangue Inglês no Brasil é, hoje em 
dia, uma atividade produtora como 
outra qualquer; de cuja sorte depen-
de a de dezenas de milhares de pes-
soas que nela trabalham e que dela 
tiram seu sustento. No momento em 
que compreenderem o problema em 
todos os seus aspectos de real inte-
rêsse coletivo, diminuirão, por certo, 
as taxas que atualmente sufocam nos-
sus clubes de corrida, dando-lhes no-
vamente condições de sobrevivência.» 

«O limite de taxação de 26U má-
ximo suportável por qualquer Jockey 
Club, foi ultrapassado no Brasil em 
19 de setembro de 1960, ao ser assi-
nado o Decreto n.° 48.959, aprovando 
o nôvo Regulamento Geral da Previ-
dência Social. Em seu artigo 227, pa-
rágrafo 11, letra «e», foi instituiria 
urna taxa de 54 sôbre o movimento 
global de apostas em prados de corri-
das. Assim, a taxação, já quasi má-
xima de 25U,  então em vigor, passou 
para 300 e posteriormente, com a 
elevação dessa mesma taxa de pa-
ra a atual de 80, atingimos o insu-
portável teto de 33Ç. Pretendemos, 
portanto, colaborar decidida e ime-
diatamente na luta pela redução, a 
níveis compatíveis, da taxação em vi-
gor pleiteando do govêrno a supres-
são ou, se isto se mostrar de todo im-
possível, uma redução substancial 
desta taxa de 80, que põe em risco 
tudo que o País foi feito em benefí-
cio do turfe.» 

«Para esta luta, precisamos contar' 
com o apóio de todos os Jockey Clu-
bes, Criadores, Proprietários e Ho- 



mens do Turf do Brasil e principal-
mente da C.C.C.C.N.» 

«Se tivermos êxito, reduz'da no to-
do ou em parte, esta sobretaxa de 
8%, proporc:onarã um aumento ine-
vitável no movimento de apostas, au-
mento êste que também virá compen-
sar grande parte da redução aparen-
te da receita fiscal.» 

«Além dsto, outros fatores também 
tiveram influência negativa no pro-
cesso de desenvolvimento do nosso 
Turf. Assim é que no ano de 1966, 
tivemos um inusitado aumento em 
nossa folha de pagamento. Enquanto 
o J. C. Brasileiro fazia um aumento 
normal de 25c/  nos salários de seus 
funcionários, o J. C. de São Paulo, 
incompreensivelmente, foi obrigado 
por decisão judicial a um aumento de 
47. Naturalmente êste impacto 
criou distorsão em todo o plano eco-
nômico-financeiro da sociedade, es- 

tando sua diretoria, como sempre 
atenta na defesa dos interésses so-
ciais, impondo medidas radicais, a 
fim de evitar os efeitos maléficos 
desta decisão.» 

«Sabemos que no próximo ano, nôvo 
reajuste salarial deverá ser feito e, 
considerando índices os mais conser-
vadores, o total da folha de pagamen-
to acrescida de outros encargos tra-
halistas, atingirá a absurda percenta-
gem de cérca de 57Y sôbre sua ren-
da bruta. Vêm os senhores a árdua 
tarefa que a atual diretoria do nosso 
Jokey Club tem à sua frente.» 

« O que se disse não deve, contudo 
ser interpretado como sendo uma 
mensagem de pessimismo. Longe dis-
so. Trata-se apenas de ser fiel às con-
dições da realidade presente. Mas, 
paralelamente às afirmativas aqui 
feitas, desejamos devar aos presen-
tes a palavra de fé do Jocke,y Club 
de São Paulo no futuro, pois superada  

a crise, que não é sua, mas geral, em 
prazo razoàvelmente breve poderá re-
tornar seu programa de atividades em 
beneficio da criação nacional, atuali-
zando suas dotações, prestigiando a 
Sociedade de Criadores e Proprietá-
rios, recem fundada, promovendo a 
importação de animais destinados à 
reprodução, e vendendo aos criado-
res os reprodutores de seu Pôsto, de 
acôrdo com os reprodutores de seu 
Pôsto, de acôrdo com normas já 
preestabelecidas.» 

«Na verdade, as dificuldades do 
presente só tem para o Jockey Club 
de São Paulo e para homens da têm-
pera dos criadores paulistas um ca-
racteristico: tornar ainda mais firme 
a determinação de prosseguir cami-
nhado de forma que, superando-as, se 
venha a promover o mais breve possí-
vel o fastígio do turfe em nossa ter-
ra e o conseqüénte engrandecimento 
da criação nacional.» 

O presidente do Joekey Club faz a entrega de prêmios 
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A entrega de troféus 

Após o jantar, procedeu-se à entrega dos troféus 
conquistados de dezembro de 65 a dezembro de 66, 1)01 
criadores e proprietários. Fê-lo pessoalmente o presi-
dente J. Adhemar de Almeida Prado. 

A relação das ricas e expressivas lembranças é a se-
guinte: 

Ao HARAS RECREIO, um troféu como criador de 
OLHEIRO, vencedor do Clássico Oswaldo Aranha. 

Ao HARAS EDUARDO GUILHERME um troféu co-
mo proprietário de OLHEIRO, vencedor do Clássico Os-
waldo Aranha. 

Ao Sr. MÁRIO D'ANDRÉA, um troféu como pro-
prietário de ,JELANTE, vencedor do Clássico Presidente 
Augusto Corrêa Barbosa. 

Ao HARAS FAXINA, um troféu como criador de 
VOUS V011—í,, vencedora do do G. P. Presidente Fábio 
Prado. 

Ao STUD TIMONEIRO, um troféu corno proprietá-
rio de VOUS VOILA, vencedora do G. P. Presidente Fá-
bio Prado. 

Ao HARAS 1TATINGA, um troféu corno criador de 
SËVRES, vencedora do G. P. Diana. 

Ao STUD TEXAS, um troféu como proprietário de 
SÊVRES, vencedora do G. P. Diana. 

Ao Sr. MAX PERLMAN, um troféu como proprie-
tário de 600D WILL, vencedor do G. P. Jockey Club 
de São Paulo. 

Ao JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, um troféu co-
mo inportador de L'ENSORCELEUSE, vencedora do Clás-
sico Luiz Oliveira de Barros. 

Ao HARAS CUIABÁ, um troféu como proprietário 
de L'ENSORCELEUSE, vencedora do Clássico Luiz Oli-
veira de Barros. 

Ao HARAS PORTA DO CÉU, um troféu como cria-
dor de GASTÃO, vencedor do Clássico 9 de Julho. 

Ao SR. PAULO JOSÉ DA COSTA, um troféu corno 
proprietário de GASTÃO, vencedor do Clássico 9 de 
Julho. 

Ao SR. BRENNO CALDAS, um troféu como criador 
de PREDOMINIO, vencedor do Clássico Imprensa. 

Ao SR. ANTONiO PEREIRA DIAS, um troféu como 
proprietário de PREDOMINIO, vencedor do Clássico Im-
prensa. 

Ao HARAS PINHEIROS, um troféu como criador de 
DAOMË, vencedor do G. P. Raphael A. Paes de Barros. 

Ao STUD ARANHA E ALUISIO, um troféu corno 
proprietário de DAOMÉ, vencedor do G. P. Raphael A. 
Paes de Barros. 

Ao HARAS GUANABARA, um troféu corno criador 
de THALYSIE, vencedora do Clássico Erasmo Teixeira 
de Assumpção. 

À PECUÁRIA ANHUMAS LTDA., um troféu como 
proprietário de THALYSIE, vencedora do Clássico Eras-
mo 'Peixeira de Assumpção. 

Ao HARAS VARGEM ALEGRE, um troféu como 
criador de CLOROFANA, vencedora do Clássico Luiz Al-
vos de Almeida. 

Ao STUD M. M. M., um troféu como proprietário de 
- JUNDIA, vencedora do Clássico Augusto de Souza Qeui-

roz. 

Ao STUD JARAGUÁ, dois troféus como proprietário 
de RACÕNIO, vencedor do G. P. Consagração e do Clássi-
co Presidente da República. 

Á SRA. ZÉLIA G. PEIXOTO DE CASTRO, dois tro-
féus como proprietária de FAÍM, vencedor do Clássico 

João Domingue» Sampaio, e de GUARA(NA, vencedora 
do Clássico Antonio Teixeira de Assumpção Netto. 

Ao HARAS MONDRSIR, dois troféus como criador 
de FAÍM, vencedor do Clássico João Dorningues Sampaio 
e de GUARAÜNA, vencedora do Clássico Antonio Tei-
xeira de Assumpção Netto. 

Ao STUD SÃO LÁZARO, dois troféu» como proprie-
tário de TEXANO, vencedor do Clássico Herculano de 
Freitas e do Clássico José de Souza Queiroz. 

Ao HARAS PATENTE, dois troféu» como criador de 
TEXANO, vencedor do Clássico Herculano de Freitas e 
do Clássico José de Souza Queiroz. 

Ao HARAS POLARIS, dois troféus corno proprietá-
rio de CLOROFANA, vencedora do Clássico Luiz Alvos 
de Almeida, e de ITAMARATÍ, vencedor do Clássico An-
tonio Prado. 

Ao HARAS MALURICA, dois troféus como pl'oprio-
tário de DOMAGE, vencedora do G. P. Fábio Prado e do 
G. P. José Guathemozim Nogueira. 

Ao HARAS VILA BRANDINA, dois troféus como 
criador de 1)OMÂGE, vencedora do O. P. Fábio Prado e 
do G. P. José Guathemozim Nogueira. 

Ao HARAS IPIRANGA, três troféu» coo))) criador dc' 
JUNDIÃ, vencedora do Clássico Augusto de Souza Quei-
ros, de ITAMARATY, vencedor do Clássico Antonio Pra-
do, e de KIRMA, vencedora cio Clássico Sylvio Alvares 
Penteado. 

Ao HARAS SANTA TERESINI-IA, quatro troféu» 
como criador e rolrietário de FRIGIA, vencedora do 
Clássico Roberto Alvos de Almeida e do Clássico Presi-
dente Júlio de Mesquita. 

Ao HARAS SÃO BERNARDO, quatro troféus com)) 
criador e proprietário de NAGEUR, vencedor do G. P. 
Linneu de Paula Machado e de NON PLUS ULTRA, 
vencedor do Clássico Manfredo Costa Júnior. 

Ao HARAS SÃO LUIZ, quatro troféus como criador 
de JELANTE, vencedor cio Clássico Presidente Augusto 
Corrêa Barbosa, de KACONI, vencedor do G. P. Consa-
gração e do Clássico Presidente da República, e como 
proprietário de KIRMA, vencedora cio Clássico Silvio Ai-
vares Penteado. 

Ao HARAS SÃO JOSÉ E EXPEDICTUS, cinco tro-
féus como criador e proprietário de GRAÇOLA, vencedo-
ra do Clássico Guilherme Ellis, e de FLASH GORDON, 
vencedor do Clássico João C. Leite Penteado, e como 
criador de 6001) WILL, vencedor do G. P. Jockev Club 
de São Paulo. 

Ao HARAS BELA ESPERANÇA, cinco troféus ermo 
criador de ZALUAR, vencedor cio Clássico República dos 
Estados Unidos do Brasil. de 65 e 66, e do G. P. Presi-
ciente do .Jockey Club; de ZENABRE, vencedor do Clás-
sico Governador do Estado e do Clássico 14 de Março. 

Ao SR. THEOTÕNIO PIZA DE LARA, oito troféus 
como proprietário de ZALUAR, vencedor do Clássico Re-
pública dos Estados Unidos do Brasil de 65 e 66, e do 
G. P. Presidente do Jockey Club; e de ZENABRE, ven-
cedor do Clássico Governador do Estado, do O. P. Cal. 
Couto de Magalhães, e do Clássico 14 de Março; bem co-
mo proprietário e criador do animal PINTURA, vence-
dora do G. P. Barão de Piraccaba. 

Ao HARAS »JAHU» E RIO DAS PEDRAS», dezoi-
to troféus corno criador de MILHEIRA, vencedora do 
Clássico 25 de Janeiro e do G. P. Luiz Nazareno Teixei-
ra de Assumpção; de NAFTOL, vencedor do Clássico João 
Tobias de Aguiar, do G. P. Antenor de Lara Campos, do 
G. P. Juliano Martins, e do O. P. Ipiranga; de NÓA, 
vencedora do Clássico Firmiano Pinto e do G. P. João 
Cecílio Ferraz; e de MESSIDOR, vencedor do Clássico 
29 de outubro. 

Ao STUD MAIORAL, dois troféu» como proprietá-
rio de DILEMA, vencedor do Clássico Carlos Paes de 
Barros e do «Derby Paulista». 

Ao HARAS TERRA BRANCA, dois troféu» como 
criador de DILEMA, vencedor do Clássico Carlos Paes de 
Barros e d)) «Derhy Paulista>. 
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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 

Trouble 	 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 Saily 

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 na 

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 1961,   na Inglaterra. Recentemente adquirido na Europa, devendo pres-

tar serviços ainda áste ano. 

Burpham 	 Hyperion 

Trouble 

GABARI 
Fastnet 

Fastness 	 Hajiri 

Castanho, nascido em 1957,   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. 

14 
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Brilhante sequência das provas 

cumpridas no último trimestre 

Uma seqüência de profundo valôr técnico representa a disputa dos sete gran-
des prêmios, sete clássicos e vinte provas de animação que compreenderam o calen-
dário do último trimestre da temporada de 1966. 

Uma análise dessas corridas, ainda que sem maior profundidade, será sufi-
ciente para que se aquilate do alto valor de sua execução, bem à altura do atual está-
gio evolutivo do Hipódromo de Cidade Jardim. 

É a apresentação dessas disputas, com exclusão do Derby Paulista, que por si-
nal as abre, que a seguir apresentaremos: 

Clássico Presidente da República 

2 de Outubro - Alguns dos melhores parelheiros 
nacionais em atividade na temporada apareceram ins-
critos no Clássico Presidente da República, entre êles o 
«derby winner» Kacõnio, e Messidor, já com revelação 
do ano. Esses dois e mais Itamaraty proporcionaram 
uma disputa emocionante. 

Dada a partida em bom momento, Gastão foi para 
diante, com Messidor e Kacônio depois, ficando Itama-
raty e Daomé nos últimos postos. No inicio da reta 
oposta, Itarnaraty progrediu, igualando a linha de Ka-
CõfliO, então o terceiro. Os quatro primeiros colocados 
alcançaram os últimos 800 escassamente separados, en-
quanto Daomé acompanhava o ritmo da corrida com 
dificuldade. Foi então que Itamaraty, forçando, passou 
por Messidor, tentando com Gastão a posição de van- 

KACÔNIO 
Macho Castanho - 1962 -- São Paulo 

Phaiaris 
Fairvay 

Scapa Flo w  
Fairforci 

Craig an Eran 
Paliet Grag 

PETER'S Palmelia  
CHOICE 

1948 Gainsborough 
Hyperion Se lene 

Heala Ray 
Knigth of the Reci Garter 

I Carter 
Red Leg 

Bienheim 
Bieneran Donatellc) 	11 

Dei' cana 
Benvenuta Craig an Eran 

Celiini Bunworry 
HELICÕNIA 

1953 Lord Wembley 
Caporal Cereza 

Sansonela 
Picacero 

Seine Mar ne 

'4 

4" 

4 

5, 

O 

09' 

liacônio, Itanioraty eMessidor travam renhida luta 

guarda. Na última curva, Messidor, já então colocado 
1)01 fora de Itamaraty, avançou e os três competidores 
- Gastão, Itamaraty e Messidor entraram na reta 
final numa mesma linha. Mas Itamaraty passou a des-
garrar, levando Messidor, do que se valeu Kacônio para 
avançar por dentro, esmorecendo Gastão. Nos 400 m, 
Kacõnio juntou-se a Itamaraty e Messidor, travando-se 
sensacional luta, que resultou favorável a Kacônio, que 
cruzou o disco com pequena vantagem sôbre Messidor, 
êste por sua vez, conteve Itamaraty com grande esforço. 

Resumo 

Clássico Presidente da Eepública - Para produtos 
de 4 e mais anos - 2.400 rn (grama) - Prêmios: Cr$ 
6.400.000, sendo Cr$ 4.000.000 ao primeiro colocado; Cr$ 
1.200.000 ao segundo; Cr$ 800.000 ao terceiro; e Cr$ 
400.000 ao quarto. Aos criadores, 10ç - . 

1.0 - Kacônio (macho, castanho, 4 anos, de São Paulo, 
por Peter's Choice e Helicônia, do Stud Jaraguã). 

11 
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José Alves, 59 quilos. Treinador, Joaquim Bueno 
Go neal 'es. 

2.1 - Messicjor (macho, castanho, 4 anos, de São Paulo, 
por Caporal e Dyharine, dos Haras Jahu e Rio 
das Pedras), Joaquim G. Silva, 59 quilos.. Trei-
nador, Castorino Borges. 

3•0 	Itamaraty (macho, castanho. 6 anos, de São Paulo, 
por Kameran Kan e Frolic, do Haras Polaris), 
Clóvis Dutra, 61 quilos. Treinador, Mário Tibério. 

40 - Daomé (macho, alazão, 4 anos, de São Paulo, por 
Canaletto e Uliria, do Stud Aranha & Aluizio), 
Luiz Rigoni, 59 quilos. Treinador, Edmundo Cam-
ooza ni. 

- Gastão (macho, castanho, 4 anos, de São Paulo, 
por Nordic e Halba, do sr. Paulo José da Costa), 
Luiz Rigoni, 59 quilos. Treinador, RaiD E. Mar-
1 inez. 

Tempo, 148" e 2/10 (grama leve): recorde, 147" e 
3/10, de Narvik. Diferenças: pescoço e cabeça. Cria-
doi', Haras São Luiz (Sr. Hernani Azevedo Silva). 

O ganhador 
Kacõnio tem a seguinte campanha: em 12 apresen-

tações, obteve 6 vitórias (duas em eliminatórias, uma 
em prova de animação e as três restantes em clássicos),  

bem como 2 segundos e 4 terceiros lugares, entrando. 
pois, 3 vêzes descolocado, em uma dessas oportunidades 
no G. P. São Paulo, no qual, todavia, correu muito bem, 
entrando em quinto, atrás de Trenzado, Zenahre, Dá-
melo e Olheiro, derrotando 14 competidores. 

As duas vitórias iniciais de Kacónio foram em 1.000 
m (60" e 8/10, grama macia), sóbre Cisne Negro, Cuore, 
Vitudo e outros, e em 1.400 m (86", areia leve), sóbre 
Ring Sun, Gastão, Micron e outros. A prova de anima-
ção foi o Prêmio Primavera, no qual derrotou Kurru-
pako, Aniversariante, Quintos Férus e outros (milha em 
100" e 1/10, grama macia(. Os clássicos foram: G. P. 
Derby Paulista, superando Mascate, Castão, Cisne Ne-
gro, Aniversariante, Arnasis, Santo Strato e King La-
wrence, no tempo de 150" e 2/10 para a milha e meia: o 
G. P. Consagração, oportunidade em que se impôs a 
Gastão, Nageur, Faim e Nuage, em 194" para os 3.000 rn, 
na grama macia; e a prova aqui focalizada. Vê-se, pois, 
que o defensor do Stud Jaraguá levantou duas das três 
provas da Tríplice-coróa, façanha bastante para dá-lo 
como destacado elementos de sua geração. 

Kacônio é um irmão paterno do ótimo potro Texano, 
dos utilíssimos Arariban e Afortunado, além de outros 
ganhadores mais, todos descendentes do europeu Peter's 
Choice, que dia a dia vai-se firmando como ótimo repro-
dutor. Sua mãe Heticónia, que não correu, tem o se-
guinte «stud recordo: em 58, deu Marinela, fêmea por 
Sun Valley; em 59, vazia: em 60, Onda Brava, fêmea por 
Sua Valley; em 61, 'azia; em 62, Kacónio; em 63, Licó-
nia, fêmea por Lucidon: em 64, Macónia, fêmea por Flat 
Foot: em 65, vazia; e em 66, ficou cheia de Peter's Choico. 

.% 	cabo de tinia Itit,t i'uipOl - 
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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 

76 	de OuI e4çcri 

à ec,o,nici dA 234aue 
AGÊNCIAS: 

NA CIDADE DE NO ESTADO DE SÃO PAUl]) 
SÃO PAULO  

ALTINÕPOLIS PATROCÍNIO PAULIST A 
AUGUSTA AMERICANA PEDERNEIRAS 
AURORA AMPARO PINDORAMA 

AVENIDA PAULISTA ARAÇATUBA PIRACICABA 
BELENZINHO ARARAQUARA PIRASSUNUNGA 

BRÁS BARIRt POMPÉIA 

BRIG. LUtS ANTÔNIO BATATAIS PRESIDENTE PRUDENTE 

CAMBUCI BAURU RIBEIRÃO PRETO 
CAMPINAS SANTO ANDRÉ 

CONSOLAÇÃO 
CATANDUVA SANTOS 

DOM JOSÉ  
CEDRAL SÃO BERNARDO DO CAMPO 

DOM JOSÉ GASPAR COLINA SÃO CAETANO DO SUL 
FLORENCIO DE ABREU DOIS CÓRREGOS SÃO CARLOS 
IPIRANGA DRACENA SÃO JOÃO DA BOA VISTA 

ITAIM FRANCA SÃO JOAQUIM DA BARRA 

JARDIM AMÉRICA GARÇA SÃO JOSÉ DA BELA VISTA 
GETULINA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

LAPA 
GUAIRA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

LIBERDADE 
GUARULHOS SAUDADE (RIB. PRETO) 

MARECHAL DEODORO IBITINGA SERTÃOZINHO 
MARQUÊS DE PARANAGUÃ ITAPEVA SOROCABA 
MERCADO ITÃPOLIS TAUBATE 
MOÕCA ITAPU! VALPARAtSO 
PARAISO ITARARÉ VARGEM GRANDE DO SUL 
PENHA ITUVERAVA VILA TIBÉRIO (RIR PRETO) 

PINHEIROS JALES 
NO ESTADO DA GUANABARA 

RUBINO DE OLIVEIRA JARDINÓPOLIS 
RIO DE JANEIRO 

SANTANA UNDIAt  J 
LIMEIRA NO ESTADO DO) PARANA 

SANTO AMARO 
LUCÉLIA APUCARANA 

SÃO JOÃO MARÍLIA ARAPONGAS 
SÃO LUIZ MOGÍ DAS CRUZES JACARÈZINHO 
SAÚDE NOVA GRANADA LONDRINA 
TATUAPÉ ORLÃNDIA MARINGÁ 
VILA MARIANA OSASCO PARANAGUÁ 
VILA PRUDENTE OSVALDO CRUZ PARANAVAI 



Clássico Presidente Antonio Teixeira 

Assumpção Netto 

8 de outubro -- O turfe, tão fértil em surpresas, pro-
porcionou urna delas na disputa do Clássico Presidente 
Antonio T. Assumpção Netto: venceu Guaraúna, quando 
as mais visadas pelos entendidos foram Liss, 000d Night, 
Operette e Nôa. Mas o êxito de Guaraúna não foi fruto 
da casualidade; a potranca já havia mostrado qualidades. 

Partida boa, mas Nõa, correndo para dentro, emba-
raçou algo a Guaraúna e La Consulesa. Assessora livrou 
vantagem sôbre Good Night, que fora a primeira a cles-
ponlar, enquanto, por fora, forçavam La Consulesa e 
Operette. Na altura dos 1.400 m, as duas últimas pas-
saram por Assessora, ficando Good Night em quarto, 
correndo Nôa e Liss nos últimos lugares. Até que a reta 
final tosse abordada, a corrida não sofreu alteração digna 
de nota. Mas, no tiro direto, La Consulesa logrou se 
livrar da perseguição de Operetie, para tentar fugir; 
mas Gauraúna, atropelando impetuosarnenle, passou para 
o segundo lugar ali pelos 400 rn para, a seguir, se apro-
ximar pouco a pouco da vanguardeira, que por ela foi 
dominada nos últimos 150 m. Trece Modenas terminou 
no terceiro lugar, a despeito de ter sido prejudicada 
quando do mesmo lance que, na partida, havia ocasio-
nado embaraços a Guaraúna. 

Resumo 
Clássico Presidente Antonio T. Assumpeão Netto 

Para potrancas nacionais de 3 anos - 1.800 rn (grama, 
transferido para a areia) - Prêmios, Cr$ 6.400.000, sen-
do Cr$ 4.000.000 à primeira colocada; Cr$ 1.200.000 à se-
gunda; Cr$ 800.000 à terceira; e Cr$ 400.000 à quarta. 
Aos criadores, 10. 

1.1  - Guaraúna (fêmea, castanha, 3 anos, de São Paulo, 
por Mât de Cocagne e A. A., da sra. Zélia G. Pei-
xoto de Castro), Carlito Tahorda, 56 quilos. Trei-
nador, Mário de Almeida. 

2. 1 	La Consulesa (fêmea, alazã, 3 anos, de São Paulo, 
por Nordic e Consulesa, do sr. Antonio Salium), 
Ermelino Sampaio, 56 quilos. Treinador, Milton 
Signo retO. 

3. 1  - Trece Monedas (fêmea, castanha, 3 anos, do Pa-
raná. por Dernah e Kashrnir, do Stud São Láza-
ro), Luiz Rigoni, 56 quilos. Treinador, Waldernar 
de Paula Mendes. 

GUARAÚNA 
Fêmea - Castanha - 1963 - São Pauto 

Itabelais 
BiribI 	 - La Biclouze 

i Birikil 
Tres pa sser 

Kil 1 Lady 
MÂT DE Kilkeriey 
COCAGNE 

1954 Fastnet 
'Pharos 
Tatoule 

Fascine II 
Motley 

Mistigrise Subtile 

Gainsborough 
Hyperion Selene 

Sky lligh 
Papyrus 

Pyramid Trest(e 
A. A. 

1953 Bahrarn 
Big Game Myrobella 

Fair Shot 
Fairway 

Fair Carne Daumont 

41 - Nôa (fêmea, castanha, 3 anos, de São Paulo, por 
Adil e Embroesa, dos Haras Jahu e Rio das Pe-
dras), Joaquim G. Silva, 56 quilos. Treinador, 
Castorino Borges. 

Operette (fêmea, alazã, 3 anos, de São Paulo, por 
Faublas e Fanfare, do Haras São Bernardo S. A.), 
Albênzio Barroso, 56 quilos. Treinador, Alexandre 
Rostworowski. 

6° 	Good Night. (fêmea, castanha, 3 anos, de São Pau- 
lo, por Quehec e Jlliada, do Stud Belmar), José O. 
Silva F.°, 56 quilos. Treinador, Walfrido Garcia. 

7•0 -- Sheila (fêmea, castanha, 3 anos, do Rio de Ja-
neiro, por Cadir e Xira, do Haras Polaris), Urias 
Bueno, 56 quilos. Treinador, Mário Tibério. 

qè 

( uarauna bateu La Consulesa; depois, folgaria mais 
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6uaraúna e La Consulesa, já na fase decisiva, lutam 
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O jóquei de Xicungo usa o chicote; Dilema assedia 

O disco surpreende Guarauna 
com boa folga sôbre La Con- 
suela, como final de uma va- 

liosa disputa 

8. 1 	Assessora (fêmea, castanha, 3 anos, de São Paulo. 
por Atam e Assina, do Stud Flamhoyant), João 
Souza, 56 quilos. Treinador, Ferenz Biernasky. 

Liss (fêmea, castanha, 3 anos, de São Paulo, por 
Pewter P!atter e Mies Carioca, do sr. Antonio 
SalIum), João M. Amorim, 56 quilos. Treinador, 
Milton Signoretti. 

Tempo, 115" e 1/10 (areia molhada); recorde, 111" 
e 5/10, Raleigh - Diferenças: um corpo e meio e três 
quartos de corpo - Criador, Haras Mondésir (sr. A. J. 
Peixoto de Castro Jr.). 

A ganhadora 
Das 10 vêzes em que foi apresentada, Guaraúna não 

obteve colocação em 3 oportunidades; ainda assim, em 
duas dessas ocasiões, foi a quinta colocada. Venceu 3 
vêzes, tendo sido o Clássico Presidente Antonio T. As-
sumpção Netto sua primeira conquista clássica. Suas ou- 

tras vitórias foram as seguintes: em 1.500 m, na grama 
pesada, sabre Jaimhé, Zilu, Quicá, Water Lilly e outras, 
no tempo de 94" e 5/10; e em 1.00 m, na grama úmida. 
sobre Samba Dancer, Wendy e Galana, no tempo de 60" 
e 2/10. 

A campanha cumprida por Guaraúna, que compreen-
de ainda 3 segundos e 1 quarto lugares, evidencia o au-
mento de sua eficiência a medida que as distâncias fo-
ram aumentadas. Seus prêmios somam Cr$ 10.700.000, 
assim divididos: Cr$ 8.000.000 de primeiros lugares e Cr$ 
2.700.000 de colocações. 

Guaraúna é filha de animais importados'. o cavalo 
Mát de Cocagne, cujo descendente Al Mahsoot serviu no 
Posto do Jockey Club de São Paulo, e de A. A., uma fi-
lha de Sky High, cujo «stud record» é o seguinte: em 
1959, deu Boreal, macho por Boreatis, de que veio cheia. 
Boreal cumpriu boa campanha na Venezuela, para onde 
foi exportado. Em 60, deu Dançante e em 61. Economia, 
ambas por Swallow Tail; em 62, produziu Forma, fêmea 
por Alherigo; seguindo-se três produtos de Mât de Co-
cagne: Guaraúna, Hélicon (macho) e Inhambu (macho); 
finalmente, nesta temporada, teve produto de Zuido. 

Clássico Presidente Carlos Paes de Barros 

9 de outubro - Tendo chovido, o que provou a trans-
ferência do Clássico Presidente Carlos Paes de Barros 
para a pista de areia, Naftol, favorito antecipado, foi 
retirado. Restaram quatro competidores apenas, o que 
não impediu que a disputa, 1)01' suas peripécias, ofere-
cesse momentos de sensação. 

Partida dada em oportuno momento, mas Dilema, 
tendo tropeçado, acabou por se atrasar. Xicungo tomou 
a ponta, seguido de Billy Bets e Dark King. Até que 
os animais atingissem a séta dos 800 m, nenhuma alte-
ração ocorreu; neste ponto, Xicungo, aumentou a van-
tagem que tinha sôbre Bllly Bets, enquanto Dilema co-
meçava a progredir, juntando-se logo ao diminuto lote. 
Uma vez na reta, Dark King e Dilema, a um só tempo, 
atacaram Xicungo, tendo aquele renunciado antes das 
primeiras arquibancadas, o mesmo não sucedendo com 
Dilema que, intensificando seu ataque, lutou bravamen-
te com o adversário durante os 200 m derradeiros, para, 
finalmente, levar a melhor. 

Resumo 
Clássico Pres2lente Carlos Paes de Barros - Para 

potros nacionais de 3 anos - 1.800 m (grama, transferi-
do para a areia) Prêmios: Cr$ 6.400.000, sendo Cr$ 
4.000.000 ao primeiro colocado; Cr$ 1.200000 ao segundo; 
Cr$ 800.000 ao terceiro; e Cr$ 400.000 em quarto. Aos 
criadores, 10 
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Dilema, já com alguma vantagem, encobre o adversário 

1.0 - Dilema (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, 
por Major's Dilemma e Opera, do Stud Maioral), 
Antonio Bolino, 56 quilos. Treinador, Jorge Oli-
veira Jr. 

2. 0 	Xieungo (macho, alazão, 3 anos, de São Paulo, 
por Xasco e Xicana do sr. Roberto Alves de Al-
meida), Alhênzio Barrozo, 56 quilos. Treinador, 
Rafael Rondelli. 

30 —,Dark King (macho, castanho, 3 anos, de São Pau-
lo, por Lucidon e Indinha, do sr. Vespasiano Jun-
queira Franco Filho(, José P. Santos, 56 quilos. 
Treinador, Luciano Previatti Netto. 

40 	BiIly Bets (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, 
por Pharas e Varese, do sr. Theol.onio Piza de 
Lara), Aleksian Artin, 56 quilos. Treinador, João 
de Castro Godoy. 

Não correu Naftol 	Tempo, 113" (areia molhada); 
recorde, 111" e 5/10, de Raleigh 	Diferenças: um corpo 
e vários corpos - Criador, Haras Terra Branca (sr. Al-
berto Mai'chione). 

O ganhador 
A campanha de Dilema compreende 13 apresenta-

ções, urna na Gávea, e as demais em Cidade Jardim. No 
Rio, falhou nos 1.600 m do G. P. Estado da Guanabara, 
levantado p01' Texano; no Hipódromo Paulistano, ven-
ceu 3 provas um clássico), além de haver obtido 1 se-
gundo, 4 terceiros e 2 quartos; entrou, pois, duas vêzes 
descolocado. Levantou Cr$ 12.700.000 em prêmios, cor-
respondendo Cr$ 8.000.000 às vitórias e Cr$ 4.700.000 às 
colocações. 

Dilema, além do Clássico aqui focalizado, venceu o 
Prêmio Tejo, em 61" e 6/10 pala o quilómetro (grama), 
batendo Realejo, Orateur, Químico, Flamheau, Domêni-
co, Gotardo e Níquel: e o Prémio Gotardo, em 87" para 
os 1.400 m (areia), tendo então suplantado Dark King, 
Benvindo, Techeynne, D'Are, Tory, Dedal, Cavão, Ana-
tole e Redstone. 

Dilema descendente de produtos nacionais: do es-
plendido Major's Dilernma, frequentador da esfera clás-
sica do País, e também laureado em San Isidro, na Ar-
gentina, e da égua Ópera, cuja produção é a seguinte: 
após ter tido um nati morto, em 60, deu nos anos se-
guintes Badiana (fêmea), e Clavador (macho), ambos 
por Peter's Choice; em 63, Dilema; em 64 ficou vazia 
de Major's Dilemma; em 65, Fíoi'ino (macho), por Ma-
jure Dilemma, tendo tido nesta temporada produto de 
Kal aus. 

O spedigree ,. de Dilema figura na resenha do Der-
by Paulista. 

Apesar de havei' sofrido tro- 
peço tia partida, Dilema ga- 
nha, dominando Xicungo com e 	 5-'-,, 



HARAS SÃO BERNARDO S. A. 

Propriedade dos Barões Leitliner 

adquiriu nos Estados Unidos o 

valioso cavalo Pass the Word, ganhador de 

6 provas, coro prêmios que somam 257.778 

dólares. Entre seus triunfos conta-se o do 

"New Hampshire Sweepstaks". 

PASS THE WORD 
Castanho - 962 

Landing -- Alibhai (Hyperion) e 

Landmark, por Revoked e 

Oasis, por Lucullite. 

Ready Ranks - Heliópolis (Hyperion) e 

Close Ranks, por Phalanx e 

Alpoise, por Equipoise. 

__# 	 Pas the Word 

"in-bred" 	sôbre 	Hyperion 

na 	terceira geração. 	Seu pai, 

Landing, correu uma vez só e man- 

cou, quando derrotou Sword Dancer. En- 

trou para o haras em 6 1. De sua primeira 

geração fazem parte 3 ganhadores, entre êles 

Pass the Word. 

Alpoise produziu 8 ganhadores: Alga- 

sir (46 vitórias), Gaga (7 vitórias e mãe de Tom Fool, 

pai de Buckpasser), Aunt Jinny (5 vitórias), Aleatory (ga- 

nhadora), First Admiral (17 vitórias), Famous, Fran Poise (re-

piodutor) e BulI Poise (não correu mas é ótima reprodutora). 
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15 de outubro -- O Prémio San) os Dunmnt , homena- 
gem 	ar) 	génio 	brasileiro 	do 	--mais pesado 	que 	o 	ai'», 	só 
teve quatro animais em seu campo, dois de 4 anos e dois 
de 	5, 	tendo 	dominado 	a 	disputa exatamente 	os 	mais 
ve1ho. 

Excelente 	e 	rápida 	a 	partida. Rethurkan foi 	lança- 
do decididamente 	para a frente, mas não 	folgou; 	Silver 
perseguiu-o 	a 	meio 	corpo, 	correndo 	Feilini 	em 	terceiro, 
próximo, 	com 	Karatê, 	o 	favorito, em 	último, 	acompa- 
nhando 	mal 	o 	ritmo 	da 	corrida. No 	final 	da 	curva, 
Sivel 	atacou 	fortemente 	Rethurlsan e, 	na 	reta, 	os 	dois 
animais 	travaram 	acirrada 	luta, tendo 	Rethurkan 	re- 
sistido 	até 	a 	transposição 	cio 	disco. Feilini 	foi 	o 	tercei- 
to, 	pi , óximo 	dos 	primeiros. 

Rethurkaii alcança o disco. deixando Sivel a seguir 

Prêmio América 
9 de outubro -- Um campo atraente, porquanto es-

taheleceu excelente comparação entre anima;s de três 
gerações diferentes, caracterizou o Prémio América. Pre-
valeceram OS mais novos. 

Partida regular, atrasando-se Municipal. Fuli Hand 
foi prontamente lançado para a vanguarda, acompanha-
do mais de perto por Magloire e Sawer, correndo nos 
últimos postos King Scoth e Municipal. Nos 1.500 m. 
Magloire tentou passar por Fuli 1-land, mas o vanguar-
deiro não o permitiu, tendo para tanto acelerado o ritmo 
da corrida. Na curva da Vila Hípica, Sawer e King 
Scoth aproximaram-se de Magloire e Fuli Hand; assim, 
os quatro competidores abordaram a reta separados por 
pequenas diferenças. Dai para C) disco, todavia. FulI 
Hand, exigido com rigor por seu jóquei, destacou-se gra-
dativamente, acabando por ganhar com fàcilidade. King 
Scoth dominou Sawer na luta pela posse da dupla, tendo 
Magloire esmoiecdo de vez a 300 m do disco. 

Resumo 

Prêmio 	 Animação para produtos nacio- 
nais de 4 e mais anos 	2.000 m (grama, transferido 
para a areia) 	Prémios. Cr$ 4.000.000 sendo Cr$ 
2.500.000 ao primeiro colocado; Cr$ 750.000 ao seguin-
do; Cr$ 500.000 ao terceiro; e Cr$ 250.000 ao quarto. 
Aos criadores, IOU 

1.0 - Fui! Hanci (macho, castanho, 4 anos, de São Paulo, 
por Helíaco e Cligeuse, dos Haras São Jose e Ex-
pedidos) , Albénzio Barroso, 58 quilos. Treinador, 
Andrés Molina. 

2.° - - King Seotch (Macho, alazão, 4 anos, de São Paulo. 
por Takt e Drosera, do Haras lpiranga), Antonio 
Bolino, 56 quilos. Treinador. José S. de Souza. 

3,0 - Sawer macho, tordilho, 7 anos, de São Paulo, 
por New Wonder e La Parda, do sr. Etalivio Pe-
reira Martins, José O. Silva Filho, 57 quilos. 
Treinador, Sehastião Garcia. 

40 	Magloire (macho, castanho, 5 anos, de São Paulo, 
por Faublas e Fanfare, do Haras São Bernardo 
S. A.), Joaquim R. Olguin, 57 quilos. Treinador, 
Alexandre Rostworowski. 

Municipal (macho, castanho, 4 anos, de São Paulo, 
por Xavéco e Kirela, do Haras Iperó), Urias Bue-
no, 56 quilos. Treinador, Walfrido Garcia. 

Não correram Masteréu e Silver Spray. Tempo, 125" 

Fui! Huriti distancia King Seotch e Sawer, fàcilniente 

e 5/10 (areia molhada, pela variante); recorde, 124" e 
410, de Pantheon Diferênc as: três corpos e um corpo 
e meio - Criador, Haras São José e Expedictus (família 
Paula Machado). 

O ganhador 

Fuil Hand, uma risonha promessa, das 17 vêzes em 
que atuou - uma em São Vicente e as restantes no Hi-
pódromo Paulistano - só em 4 delas não se colocou. 
Assim, obteve 6 primeiros lugares (um em prova de ani-
mação, a que aqui se focaliza), 3 segundos, 2 terceiros e 
1 quarto. Levantou Cr 11.100.00)) de primeiros lugares 
e Cr$ 3.000.000 de colocações, o que soma Cr 14.100.000 
em Cidade Jardim). Sua ai uação na praia ocorreu na 

disputa do G. P. São Vicente, em 2.400 m, opor) unidade 
em que secundou Daomé. 

FulI 1-land é produto do cruzamento do craque na-
cional Helíaco, bicampeão do O. P. Brasil, com a égua 
Cligeuse. também nacional, uma filha da clássica Cou-
rageuse. No haras, Cligeuse deu seis produtos, a saber; 
em 1961, Enoch, macho por Dragon Blanc; em 62. FulI 
Hand; em 63, Gomil, macho por Heliaco; em 64, Indocile, 
macho por Quebec; em 65, Joyeuse, fêmea por Quebec; e 
nesta temporada teve produto ainda de Quebec. 

Prêmio Santos Dumont 



FULL HAND 	
RETHURKAN 

ida cho, 	Castanho    	
acho, 	Ai azstr 	Tosi a Ii 

1 	
1961, 	São 	Paulo 
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Formastéi 	
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Kighthose 
	11 

(11(1 	Leaf 	II Formose  

Saphrnha 	
Trinidad 	Radiant 	Taj-Ud-Din 
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Coaraze 	 Turkhan 
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Cianaeh 	- 	- 
- Courageuse 	 115J)€O')Ofl 	Ilypei lan 

Fhtgety Night 	H 	 Rita Santa Rita 

Resumo 
Prêmio Santos Dumont - Animação 	Para cava- 

los nacionais de 4 e mais anos - 1.200 ni (areia) Prê-
mios, Cr$ 3.200.000, sendo Cr$ 2.000.000 ao primeiro co-
tocado: Cr$ 600.000 ao segundo; Cr$ 400.000 ao terceiro e 
Cr$ 200.000 ao quarto. Aos criadores, 100?. 

1 . 0 	Rethurkan (niacho, alazão, 5 anos, de São Paulo, 
por John Araby e Turkhan Lass, do sr. Antonio 
Sailum), João M. Arnorim, 52 quilos. Treinador 
Milton Signorelti. 

2. 0  - Sivel (macho, castanho, 5 anos, de São Paulo, por 
Kameran Khan e Dinastia, do Stud 24 de Agõsto), 
Altjênzio Barroso, 55 quilos. Treinador, Joaquim 
B. Gonçalves. 

30 	Feilini (macho, alazão, 4 anos, de São Paulo, por 
Maki e Veudange, dos Haras São José e Expe- 

Clássico Presidente 
16 de outubro 	Uni heterogênio lote de éguas de 

4 e 5 anos formaram o frondoso campo do Clássico Pre-
sidente Julio de Mesquita, o admirável jornalista, funda-
dor do grande orgão da imprensa nacional, 0 Estado de 
S. Paulo'. No quilômetro, Frigia, a clássica filha de 
Melody Fair, fêz valer sua vertiginosa velosidade. 

Rápida a partida, atrasando-se algo Crinoline. per-
seguida por Frigia e Aegina Lady. As três éguas desde 
logo travaram luta, enquanto Vous Voilá, Mancha e Ae-
gina Lady seguiam depois. Na altura dos 50) m, Frigia 
livrou vantagem, mas Vous Voilá começou a progredir. 

2 

Vous Voilá e Frigia, ambas pelo centro, em (lura luta 

dict us), Marcelino Antunes, 52 quilos. Treinador. 
Andrés Molina. 

4,0 	Karatê (macho, castanho, 4 anos, de São Paulo, 
por Takt e Portoii'e, do Haras Ipiranga), Anto-
nio Bolino, 53 quilos. Treinador, José S. Souza. 

Tempo, 72" e 2/10 (areia leve pela variante) : nõvo 
recorde; recorde anterior, 72" e 3/10, de Quatamhú 
Diferenças: um corpo e um corpo e meio. 	Criador. 
Haras Bela Vista (sr. Dante Marchione). 

O ganhador 

A campanha de Rethurkan, que dcspontou como um 
dos bons elementos de sua geração, compreende 28 apre-
sentações, das quais resultaram 6 vitórias, inclusive o 
G. P. Manfredo Costa Junior, em 2.000 ni, o Prêmio 
José Bonifácio de Andrade e Silva, em 1.000 no e a prova 
aqui focalizada, sendo de animação as duas últimas ci-
ladas. Obteve ainda 9 segundos, 4 terceiros e 2 quartos, 
entrando descolocado nas 7 oportunidades restantes. Seus 
prémios somam Cr$ 15.990.000, dos quais Cr$ 8.900.000 
cão de primeiros lugares e Cr$ 7.090.000 de colocações. 

Rethurkan é uni filho do nacional John Arahy, de 
expressiva campanha clássica, e da estrangeira Turkhan 
Lass, cuja produção no haras, das mais vastas e valoro-
sas-, é a seguinte: em 1951, deu Hamag, macho por Flag 
Wallah: em 52 vazia; em 53, deu Jazarie, macho por 
Esquimalt; em 54, Kaniuro, macho por Esquimalt; em 
55, Lady Turkhan, fêmea, por Strong i'th'Arm: em 56, 
Malha Tahani macho por Strong i'th'Arm; em 57, Na-
tara, fênica por Orhaneja: em 58, Ortatur, macho por 
Orbaneja: em 59. Paioleiro, macho por Strong i'th'Arm; 
em 60, sem noticias; 61. Rethurkan; ei-a 62, Sor'marina. 
fêmea por .Tohn Arahv; em 63 e 64, vazia de 1 lajor's Di-
lcmma; em 65, Vanturkan, fêmea, por Major's Dilemma; 
e nesta temporada, Xantur, macho por ,Tohn Ai'ahy. 

Julio de Mesquita 
o que obrigou o jóquei da vanguardeira, nos 200 iii der -
radeiros, a exigi-Ia. Como Vous Voilã continuasse a 
ameaçar, o duelo intensificou-se. Friga, com valentia, 
resistiu sempre, para ganhar com méritos, ainda que 
também com esforço. Thalysie apareceu em terceiro 
nos instantes finais, mas a vários corpos das primeiras 
colocadas. 

FRIGIA 
Fêmea 	Castanha 	1962 	Sã)) Paulo 

Pira iar'ts Frr ii \Vrt 	
Seara Fiou 

Farr' Copy 	
Brrehan 

MEI.ODY Composure 	
Si'i'enisstmrr 

FAI  

1953 	 Si ri ad ford 
Bahrrtm 	

Friar's Daughter 
,MissMelissa

Saimon Trout 
Gu-yriiact 	Siovene 

I.ight hou- 	Pliatrrs 

t" '. 	 se 	II 	Pyrrirnai 
qUimliIt  

Ciartosimus 

I-IAItPAVI 	
Go Id Lerri 11 Coro iche Dor 

 
1951 	

Puro Habonc Leteo  
Pureza 

Polaina 	
RastriI lo 

La 	Grrimriia 	Estrelia Polar 
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Frigia (por fora) e Vous Voilá estão emparelhadas 

Resumo 

Classico Presidente Julio de Mesquita 	Para éguas 
de 4 e mais anos 	1.000 m (grama) - Prêmios, Cr$ 
6.400.000, sendo Cr$ 4.000.000 à primeira colocada; Cr$ 
1.200.000 à segunda; Cr$ 800.000 a terceira; e Cr$ 400.000 
à quarta. Aos criadores das nacionais. 10(/- 

1.' - Frigia (fêmea, castanha, 4 anos, de São Paulo, 
por,  Melody Fair e Harpavi, do Haras Santa The-
resinha), Clóvis Dutra, 59 quilos. Treinador, 
Juan José Gonzalez. 

2 1 	Vous Voilá (fêmea, castanha, 4 anos, de São 
Paulo, por Noceur e Noctambule, do Stud Timo-
neiro), José Alves, 59 quilos. Treinador, Juan 
José Gonzalez. 

3» - Thalysie (fêmea, castanha, 4 anos, de São Paulo. 
por Cobalt e Thais, da Pecuária Anhumas Ltda.), 
Alhênzio Barroso, 59 quilos. Treinador, Silvio de 
Paula Meados. 

4." - Jovial Prineess (fêmea, castanha, 4 anos, de São 
Paulo, por Jovial Juror e Graziela, do sr. Paulo 
Barreto de Sã Pinto), João M. Amorim, 59 qui-
los. Treinador, Edmundo Campozani. 

5.° 	Crinoline (fêmea, alazã, 4 anos, da França, por 
Côte DOr II e Pendlweych, do Haras Eduardo 
Guilherme), Dendico Garcia, 57/8 quilos. Trei-
nador, Actuo Schiavon. 

6.0 	Aegina Lady (fêmea, tordilha, 4 anos, de São 
Paulo, por Quiproquó e Reserva, do Haras Ca-
maluva), Luiz Taborda, 59 quilos. Treinador, Abi-
tio S. Ventura. 

7. 1 	Éctase (fêmea, alazã, 5 anos, de São Paulo, 1)0V 
Alherigo e Uruçu, da sra. Zélia G. Peixoto de 
Castro), Juan Marc'hant, 59 quilos. Treinador, 
Mário de Almeida, 

8? 	Mancha (fêmea, castanha, 4 anos, cia Guanaba- 
ra, ,Or Mogul e Jamanta, do Stud Mimes) Eduar-
do Le Menor Filho, 59 quilos. Treinador, Joanin 
SI a ri ao i. 

0.' 	Never More (fêmea, tordilha, 5 anos, de São Pau- 
lo, por Cyro e Argeotea, do sr. Etalivio Pereira 
Martins), Antonio Masso, 59 quilos. Treinador, 
Sebastião Garcia. 

10." 	New Brand (fêmea, castanha, 4 anos, da Argen- 
tina, por Victory RolI e Best Brand, do Haras 
Malurica) , Manuel Silva, Si) quilos. Treinador, 
Mário de Almeida. 

Tempo, 58" e 5/10 (grama leve); recorde, 57" e 6/10, 
de Teima Diferenças: cabeça e vários corpos - Cria-
dor, Haras San) a Theresinha ( srs. Phelippe o Jorge 
Azer Maluf). 

A ganhadora 

A campanha de Frigia é uma seqüência de magnificas 
conquistas: das 8 vitórias obtidas, 7 foram clássicas, a 
saber: Clássico Presidente Luiz Alves de Almeida (1.200 
m), Clássico Presidente Firmiano Pinto (1.300 m(. G. P. 
João Cecilio Ferraz (1.500 m), Clássico Presidente Gui-
lherme ElIis (1.500 m), Clássico Presidente Antonio T. 
Assumpção Netto (1.800 m), Clássico Presidente Rober-
to Alves de Almeida (1.200 m) e, por fim, a prova de 
que aqui se faz a resenha; as cinco primeiras foram obti-
das em 65. e as doas restantes nesta temporada. 

Além dessas vitórias, Frigia, em 12 apresentações, 
obteve ainda 2 segundos e 2 quartos lugares; conseqüen-
temente, jamais entrou desc'olocada. Seus prêmios so-
mam Cr$ 35.100.000, dos quais Cr$ 30.500.000 correspon-
dem às vitórias e os restantes Cr$ 2.000.000 às coloca-
ções. 

Frigia correu uma vez no Hipódromo Brasileiro, 
mas não foi feliz: tendo partido fora de corrida, nada 
iode fazer. O falo ocorreu na disputa cio G. P. Major 
Suckow, deste ano. 

A ganhadora do Clássico Presidente Julio de Mes-
quita é filha do cavalo estrangeiro Mehdy Fair, fazen-
do parte de sua primeira geração, e da égua nacional 
Harpavi, cujo «turf recordo é o que se segue: em 1956, 
deu Marvi, fêmea 001' Strong i'th'Arm; em 57. Non Va-
rela, macho por Orbaneja; em 58, Orpavi, fêmea por ,  Ou-
ragan; em 59, Parruá (morreu **yearling»), fêmea por 
Ouragan: em 60, teve nati-morto de Ouragan; em 61, 
sem noticias, em 62. deu Frigia; em 63, Guacho, macho 
p01' Melody Fair; em 64, Hélade, fêmea por Melody Fair; 
em 64, Hélade, fêmea por Melody Fair; em 65, abortou 
de Coaraze; e nesta temporada tese produto de Melody 
Fair. 

> 31 

o. 

'5 

.A 

Ao cabo de unia luta empol- 
gante, Frigia, mais por fora, 
livra pequena vantagem sôbre 

Vous Voilá 
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O haras Mondèsir, do sr. A. J.  Peixoto 

de Castro Jr., vem de incorporar 

WA DM IST R 
Castanho, 1961 

grande fundista europeu 

WÁLDMEISTER 
t. Simon 

Rabelais atirical rS 
Rialto 

íHéllcon 
La Gréléo 	Grignouse 

íSwynford 
Blandford 	Blanche 

Wild Violet 	 ÇKsar 
Wood Violet 	pervenchêres 

ÍPharos 
Nearco 	Nogara 

Ç 	Dante 
fDark Legend 

Rosy Legend tRosy Cheeks 

íBois Russel 
Tehran 	

lstafaralla z 
Sliamsheeri 

cI íBig Gamo Benane 	
tTheresina 

Por \Vild Risk (Itialto) e 4aiila Isabel, por Dante 
e Sliamsheeri, por Tehran e Uinane, por llig Game. 

Vencedor do "Prix Bay Middleton" (2.600 iii), "La Coupe 
(3.000 m), "Pri l'Esperançe" (3.000 m) e o "Prix du 

Cadran" (4.000 m). Foi segundo no "Prix Hocquart" (2.400 in), 
e "Prik Jean Prat" (3.100 in), terceiro no "Prix 

des Epinettes" (2.400 m), "Grand Prix de Marseilie" 
(2.500 m), "Prix de Barbevilie" (3.000 m), "Prix Gladiateur" 

(4.800 m), "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). 

21 



Clássico 29 de Outubro 
23 de outubro -- DIsputado antecipadamente, com a 

finalidade de servir de teste para o G. P. Carlos Pelie-
grini, o Clássico 29 de Outubro teve um campo pequeno, 
mas valioso, pois dele fizeram parte Kacõnio e Messidor; 
ganhou êste, mas seus responsáveis não quizeram en-
viá-lo à Argentina: a tarefa coube então a Kacônio, 
que escoltou o filho de Caporal. 

Rápida e boa a partida, aparecendo adiante Messi-
dor, com Kacõnio em segundo, ficando Daomé e Gastão 
nos últimos postos. Quando da primeira passagem pelo 
disco, o ritmo da corrida já fora acentuado, para o que 
muito contribuiu o fato de Daomé forçado, passando para 
segundo e logo procurando assediar Messidor. Na reta 
oposta, Daomé acabou por tomar a ponta, enquanto 
Kacônio e Gastão descontavam parte do terreno que os 
separava dos dois primeiros. Logo depois, os quatro 
concorrentes se agruparam. Nos 1.000 m, Messidor pra-
curou voltar à vanguarda, o que conseguiu prontamenl?: 
também Kacõnio, em seguida, passou por Daomé. Na 
entrada da reta, Messidor,  corria com um pouco mais (te 
um corpo sõbre Kacõnio e, nos ultimos 300 m, o van-
guardeiro começou a se destacar, acabando por ganhar 
com facilidade. Kacônio manteve o segundo posto, sem 
que fõsse, a rigor, Gastão. Daomé terminou em último. 

MESSIDOR 
i\'taehi 	Cast itliti() - - 	 - San Paula 

Tourbilion 
Djebel 

Loika 
Nyangat 

Astérus 
Sanaa  

CAPORAL 
Deasv  

1953 
Hyperion 

Candiú Love r 

Casanova 
Douvft' 	Life  

Canarco r Nearro 
CancHa 

1-ly peri o a 
Ga lis horo U gb 
Selene 

Burpham 

DYJ3AItINE Doublure  

1954 
Itienzo 

Rialta 
L'Avatanrlie 

Cvbarine Crãteau 
Cy bel e Bouscaut 

- 

-- Coquetterie 

O vigoroso 1%! essido 1' deixa  a raia após seu ind o êxito 

Resumo 

Ciássico 29 de Outubro 	Para produtos de 3 e mais 
anos - 3.000 ni (grama) 	- Prêmios, Cr$ 6.400.000, sen- 
do Cr$ 4.000.000 ao primeiro colocado: Cr$ 1.200.000 ao 
segundo; Cr$ 800.000 ao terceiro: e Cr 400.000 ao quar-
to. Aos criadores, 10. 

Messidor macho, castanho, 4 anos, de São Paulo, 
por Caporal e Dybarine, dos Haras Jahu e Rio das 
Pedras), Joaquim G. Silva, 59 quilos. Treinador, 
Castorino Borges. 

Do 209 111 em diante, Messidor dispara rumo ao disco 

2. 1 	Kacônio (macho, castanho, 4 anos, de São Paulo, 
por Peter's Choice e Helicônia, do Stud Jaraguá), 
José Alves, 59 quilos. Treinador, Joaquim B. Gon-
çalves. 

31 --- Gastão (macho, castanho, 4 anos, de São Paulo, 
por Nordic e Rabia, do sr. Paulo José da Costa). 
Luiz Rigoni. 59 quilos. Treinador, Raúl E. Mar-
tinez. 

40 	Daonié (macho, alazão, 4 anos, de São Paulo, por 
Canaletto e Ltliria, do Stud Aranha & Aluizio(, 
Manuel Silva, 59 quilos. Tratador, Edmundo Cam-
pozani. 

Tempo, 195" e 5-10 (grama pesada); recorde, 185" 
e 5;10, de Gualicho. Diferenças: quatro corpos e uni 
corpo Criador, Haras Jahu e Rio das Pedras (srs. J. 
Adhcmar e Nelson de Almeida Prado). 
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O ganhador 
Após urna campanha inicial em Cidade Jardim, Mcc-

sidor foi envado à Gávea, de onde voltou depois de cum-
prir as seguintes tentativas: em 11 apresentações, obteve 
1 primeiro, 2 terceiros, 2 quartos, com 6 descolocações, 
comando seus prêmios Cr$ 3.480.000. Em Cidade Jardim, 
em 14 apresentações, levantou 6 Provas, além de 3 se-
gundos, 2 terceiros e 1 quarto, com 2 descolocações, to-
talizando prêmios no valor de Cr$ 18.950.000, correspon-
dendo Cr$ 13.900.000 às vitórias e Cr$ 5.050.000 às colo-
cações. Assm, o total geral de seus prêmios é de Cr$ 
22.430.000. 

A segunda parte da campanha de Messidor em C.da-
de Jardim é, evidentemente, a mais importante. Nela, 
o filho de Caporal mostrou magníficas qualidades, insus-
peitas até então por ser animal tardio. São deste peito-
do, além da vitória aqui em fóco, as que se referem ao 
Prêmio Prefeitura Municipal. em 2.400 m (areia leve. 
152" e 6/10), sóbre Estibordo, Sawer, Deão e Jam Ses-
sion, e ao Prêmio XI de Agõsto, em 2.000 m (areia leve 
pela variante, 124" e 7/10), sóhre Jurídico, Micron e Lo-
nesorne. Esses êxitos abriram-lhe as portas da esféra 
clássica. 

Outras vitórias de Messidor foram: a da Gávea, em 
1.600 m 102", areia pesada), sóbre Dámocles, Fragonard 
o outros: em Cidade Jardim, quando da campanha dos 
dois anos, sóbre Kalapalo, Luzido, Sortino e outros (1.300 
m, grama, 79" e 7'10), e o que corresponde ao Prêmio 
Maverick, levantado após seu regresso do Rio, sôhre Ka-
ratê, Ring Scotch. Mici'on, Luzdo e outros (2.200 m, areia, 
137" e 4/10). 

Algumas boas colocações de Messidor foram as se-
guinles: terceiro no G. P. Juliano Martins (1.500 m 
tara Maimhu e Nageur): quarto no G. P. Antenor ,  de 
Lura Campos (1.500 m). laia Nageur, Mascate e Olhei-
ro; terceiro no Prêmio Outono (1.300 m), para Olheiro 
e Gastão; e terceiro no Clássico Manfredo Costa Jr. 
(2.000 m), para Non Plus Ultra e Estibordo. 

Messidor é filho dos nacionais Caporal e Dybarine. 
O cavalo foi lider de sua geração, tratando-se de um ir-
mão materno de Adil : a égua, após razoável campanha, 
levada ao hai'as deu, em 1930, Jybai'ine, fêmea por Adil: 
em 61, Lybarine, fêmea também por Adil: em 62, Mcc-
sidor; em 63, Néleu, macho por Caporal: em 64, Oute-
ross, macho por Actil em 65, Penhor, macho ainda por 
Adil: e nesta temporada leve produto de Caporal. 

<Í 4  
1 	 O 

No 	Ira ii 	toi tão 	do 	disco, 	ii I) I 	- 

pla 	a til o gi lo separa Me..,i( rot 

de 	Itatuitio, 	seu 	iIiI((IiatO 
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Prêmio Jockey Club Campineiro 

29 de outubro - - Aberto aos animais de 4 e mais 
anos, o Prêmio Jockey Club Campineiro só teve em seu 
campo um animal mais velho: Peteryn, de 5 anos; os 
demais, cai número de 6, pertenciam à geração nascida 
em 1962, que assim prevaleceu esniagadoramente. 

Partida normal. Vários animais travaram luta ime-
diata, procurando a ponta; depois de 200 m, Estribo fir-
mou-se adiante, seguido de Sandrino, indio Tihiriçá, No-
table e os demais, com Inicio cai último. Nos 800 m, 
Estribo ampliou sua vantagem, passando, cai seguida, 
Indio Tibiriçá para segundo, para, assim que foi abor-
dada a reta, assediar o vanguardeiro, dominando-o de-
pois de alguma luta. Contudo, Indio Tibiriçá não lo-
grou folgar, pois Inicio, em firme arremetida, bastante 
desgarrado, descontou o terreno com rapidez, acabando 
por dominar o adversário. Estribo, ainda que esmore-
cendo, manteve a terceira colocação. 

Resumo 
Prémio Joekey Ciub Campineiro -- Anmação para 

cavalos nacionais de 4 e mais anos - - 1.400 ni (grania, 
transferido para a areia) Prêmios'. Cr$ 3.200.000, sen-
do Cr$ 2.000.000 ao primeiro colocado: Cr$ 600.000 ao 
segundo; Cr$ 400.000 ao terceiro; e Cr$ 200.000 ao quar-
to. Aos criadores, 10U 

1.0 	Inicio (macho, castanho, 4 anos, de São Pauto, 
por Wood Note e Juruva, do Stud M. M. M.(, Julio 
Santos, 57 quilos. Treinador, Walter Marracini. 

2." 	Intlio Tibiritá (macho, castanho, 4 anos, de São 
Paulo, por Fauhlas e Capricieuse, do Stucl Pira-
tininga), Alhênzio Barroso, 57 quilos. Treinador, 
José Molina. 
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3,0 	Estribo (macho, tordilho, 4 anos, de São Paulo, 
por Martini e Arte, do Haras Guarehy), José P. 
Santos, 57 quilos. Treinador, Joaquim B. Gon-
çalves. 

4,0 	Sandrno (macho, castanho, 4 anos, do Paraná, 
por Firmo e Soberba, do Haras Prêto e Ouso), 
Loacir Cavalheiro, 57 quilos. Treinador. Nelson 
Porteila. 

-- El Seductor (macho, castanho, 4 anos, do Rio 
Grande do Sul, por Elpenor e Dark Puppet, do 
Stud Vacances D'Eté), José Fagundes. 57 quilos. 
Treinador, Abilio S. Ventura. 

6.0 -. Notabie (macho, alazão, 4 anos, de São Paulo, por 
Faublas e Cai'otte, do Haras São Bernardo S. A.), 
Enrique Araya, 57 quilos. Treinador, Alexandre 
Rost wo rowski. 

INÍCIO SIMPÁTICA 
Castanho Fénica, 	 Castanha 

1 (Cl, 	.1;an 	Paul 1) 1992, 	São 	Paulo 

Vatiiot Carneronian 
'E Bois 	Itaussel Bambino 

'Plurkv 	Liége Gosse 

llurrv 	On 

 

Ru lei ,  
Cractic' 	Song Cantata 

Verve 1 C nzoneta 

Fight ing 	Mahmoucl CoCes 

Chance Firkle - 

Cari u o 
Cristiano 

Si rn pát (co Malandro 
Quericli(a 

Carezza 
s Perohinha 

Faenza 

gloire. Diferenças: um corpo e dois corpos, Criador, 
Haras Santa Cândida. 

O ganhador 

O Prémio Jockey Club Campineiro foi a terceira 
vitória de Inicio. em 15 apresentações; obteve ainda 1 
segundo, 3 terceiros e 3 quartos lugares, desco loca ndo-se, 
pois, em 5 oportunidades. Seus prémios totalizam Cr$ 
7.775.000, dos quais Cr$ 5.000.000 referem-se aos triunfos 
e os restantes Cr$ 2.775.000 às colocações. 

7.° 	Pateryn 	(macho, 	castanho, 	5 anos, 	de 	São 	Paulo, Inicio 	é filho 	de Wood 	Note, reprodutor que costu- 

por 	Peter's Choice 	e 	Quijunga, 	cio sr. Paulo Bar- ma 	transmitir 	resistência 	antes 	de tudo 	(pai 	de Gavro- 

reto de Sã Pinto), Dendico Garcia, 60 quilos. 	Trei- che(, e de Juruva, cuja produção é a que se segue: em 

nados', Noé Monteiro. 1961, Hour, 	fêmea por Foui' Hilis; em 62, 	Inicio; em 63. 
Je M'En Fuis, macho por Aram; em 64, 	Flany, fêmea. 

Não Nau 	correu 	Lemario. 	Tempo, 	88 	e 8, 10 	(areia POS' 	Lucidon 	em 	65. 	ficou 	vazia de 	Luciclon 	e neC a 
encharcada); 	recorde, 	85 	e 	2'10, 	dc' 	Ouro Pálido e Ma- teo)Iiorada 	não 	foi 	coberta. 

Prêmio Jockey Oub do Rio Grande do Sul 

29 (te outubro 	Éguas de 4, 5 e 6 anos, (-, iii confron- 
to comparativo de boa proporção, compareceram à séta 
dos 2.000 m para disputar o Prêmio Jockey Club do Rio 
Grande do Sul, que assinalou a vitória de uma das mais 
novas. 

Partida boa. Corridos os primeiros metros, Estatina 
assumiu a primeira colocação, correndo Rimada e Far-
roupilha do Sul mais próximas dela; assim contornaram 
a curva da direita, com Felinta, Simpática, Fanc'iulla e 
Gentile formando o bloco intermediário. A prova nada 
apresentou digno de nota até o final cia lela oposta, lo-
cal onde Est atina foi dominada tanto por Rimada quanto 
p01' Farroupilha do Sul, logo depois, Felinta e Simpática 
faziam o mesmo. Na reta, Rimada e Farroupilha do Sul 
lutaram acirradamente, enquanto, por fora, progredia 
Simpática. Antes do disco 200 m. Simpática dominou 
as adversárias, ganhando bem. Farroupilha do Sul li-
vrou, por fim, diminuta vantagem sôbre Rimada, obten-
do a dupla. 

Resumo 

Prêmio Jocker Cub do Rio Grande do Sul - Ani- 
mação - Para éguas nacionais de 4 e mais anos 	2.000 
m (grama, transferido para a areia) 	- Prêmios: Cr$ 
4.000.000. sendo Cr$ 2.500.000 à primeira colocada: Cr$ 
750.000 à segunda: Cr$ 500.000 à terceira: e Cr$ 250.000 
à quarta. Aos criadores, lOfi 

1.0 	Simpática (fêmea, castanha. 4 anos, de São Paulo 

por Canaletto e Azedinha, do Srucl Simpatia), Luiz 
Rigoni, 60 quilos. Treinador, Waldomiro Xavier. 

2. 1 	Farroupinha do Sul (fênica, castanha, de 6 anos, 
do Rio Grande do Sul, por Fairfax e Grappa, do 
Stud Vacances D'Eté), José Fagundes, 56 quilos. 
Treinador, Abílio S. Ventura. 

3, 1  - - Rinsada (fêmea, castanha, 4 anos, de São Paulo, 
1)01' Zuidu e Rosada, do 1-laras Anhanguera, Julio 
Santos, 5:  quilos. Treinador, Afonso Prendim. 

40 -- Felinta (fêmea, castanha, 4 anos, de São Paulo. 
por Sisaom e Rade, do Stud Mar-dO, Ermelino Sam-
paio, 58 quilos. Treinador, José Nascimento, 

Fanciulia (fêmea, castanha, 4 anos, de São Paulo, 
por Race Horse e Veneta, do Haras Santa There-
sinha), Clóvis Dutra. 60 quilos. Treinador, Hugo 
Molina. 

6. 1  -- Estatina (fêmea, alazã, 5 anos, do Rio Grande do 
Sul, por Estensoro e Ourocinza, do sr. Mário C. 
T. de Souza), Albênzio Barroso, 55 quilos. Trei-
nador, Carlos do Carmo Cabral. 

- - Gentile (fêmea, alazã, 6 anos, de São Paulo, p01 

Alençon e Safira Ceylão, do sr. Ayrton Gonçalves 
Fróes), Marcelino Antunes, 50 quilos. Treinador, 
Alberto Nóbrega. 

Não correu Zia Ziva. Tempo, 130" e 8°10 (areia 
encharcada) : recorde. 124" e 4/10, de Pantheon. Dife- 
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5/ 5' 

41 

Coberta de barro, Simpática está prestes a vencer 

roças: dois corpos e mínima. Criado. 1-laias PinIir'n' is 
si, José Homem e Meilo). 

A ganhadora 

O ingresso de Srnpálica na esféra das provas de ani-
mação, como conseqüência de seus progressos, resultou 
na bela vitória aqui focalizada: com isso, a útil égua, 
que já havia vencido 4 provas, totalizou 5 primeiros, além 
de ter obtido mais 2 segundos, 4 terceiros e 4 quartos lu-
gares, descolocando-se em 9 oportunidades, já que atuou 
22 vêzes. Seus prêmios somam Cr$ 12.034.000, sendo que 
Cr$ 8.500.000 atinentes aos triunfos e os restantes Cr$ 
3.530.000 às colocações. 

Simpática descende de Canaletto e Azedinha, ambos 
nacionais. O cavalo, elemento de destaque na esplendi-
da geração de Adil. Rumor e Quehec, e a égua, que tem 
na ganhadora do Prêmio Jockey Cluh do Rio Grande 
do Sul seu quinto produto. Após ter ficado vazia de As-
trólogo, em 1958, produziu Adalingas, fêmea por Astro-
logo, em 59; Belo Rico, macho, ainda por Astrólogo, em 
60: teve produto nati-morto, de Canalelto, em 61; deu 
Simpática, em 62: Esopo, macho por Astrólogo, em 63: 
e finalmente Fantino, macho por Astrólogo, em 64, tendo 
morrido em 65 

Prêmio UEnsorceleuse 

30 de outubro 	A primeira das provas de anima- 
cão do ti'inieslre, das que furam destinadas às éguas ira-
portadas da Fiança, denominada Prêmio L'Encorceleuse, 
resultou na fácil vitória de urna filha de Phil Drake, a 
promissora SaIly Drake. 

Partida rápida e boa. Saily Drake apareceu adian-
te e não mais foi alcançada, ganhando de ponta a ponta, 
correndo com grande desenvoltura da salda ao disco. 
No meio da reta oposta, Soupe passou por Jasnetie, 
ocupando o segundo lugar. 1>osição que também não mais 

1 )(-l'(lE'O. 

Resumo 

Prêmio L'Ensorceleuse 	Animação 	Para éguas 
francêsas importadas pelo Jockey Club de São Paulo 
1.800 ai (grama, transferido para a areia) 	Prêmios: 
Cr$ 6.000.000, sendo Cr$ 4.000.000 à primeira colocada: 
Cr$ 1.200.000 à segunda; e Cr$ 800.000 à terceira. 

1. 1 	Saily Darke (fêmea, castanha, 4 anos, da França, 

5 

L'Ensorceleuse abre ampla vantagem sõbi'e as inimigas 

por Phil Drake e Silver Moon, do Haras Gr'ai'ehy), 
Edgar Gonçalves, 57 quilos. Treinador, Joaquim 
B. Gonçalves. 

Soupe (fêmea, castanha, 4 anos, da França, por 
Tapioca e Source, do Haras Pir'ajussara), José AI-
ves, 57 quilos. Treinador, Mário Tihério. 

Jasnette (fêmea, castanha, 4 anos, da França, por 
Prince Taj e Jasna, dos Haras São José e Expe-
dictus(, Enrique Araya, 57 quilos. Treinador. Os-
valdo Ulloa. 

Tempo, 115" e 8 , 10 (areia enchacada) : recorde. 111" 
e 3 10, de Raleigh. Diferenças: vários corpos e vários 
('01)105. Importador, ,Jockey Cluh de São Paulo. 

A ganhadora 

Sally Drake, até levantai' o Prêmio L'Ensorcelouse, 
jamais entrara clescolocada. Em 7 apresentações, obteve 
3 vitórias (uma de animação) bem corno 1 segundo, 1 
terceiro e 1 quarto lugares, com os seguintes prêmios: 

SALLY DRAKE CARATAÍ 
Fêmea Castanha I':scui-a Macho, Castanha 

1963, França 1960, 	São Paulo 

Elanil foi (1 
. 	 Admir ai rai 	an t miOu - ar 

Llm'akc 	Eman 
Pluek 

o t'canda 
I.iéqe 

Vatelior Diophon 
Philippa Pjilippa 	of Thei'esina 

tlainault 
Teresina 

Djehe! 
Seventh 

Cia! ion Hamrlan-i Wondei - 
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5 	Sylvan 
lndus Staye r 

Su'ynv!!o - Prilniion 
Ctai'te 
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Cr$ 10.000.000 pelas vitórias e Cr$ 1.500.000 pelas colo-
cações, o que sorna Cr$ 11.500.000. Suas outras vitórias 
foram no Prêmio Itu, em 1.300 m (GL, 81" e 7/10), só-
Ore Soupe, Viole, Tymira e outras, e no Pr4mio Hypo-
ente, em 1.500 m (AP, 94"), sõbre CrinolinT', Jasnette, 
Soupe e Princesse Carina. 

A ganhadora do Prêmio L'Ensorceleuse é urna das 

mais valiosas integrantes do esplendido lote comprado 
em Deauville pelo üockey Club de São Paulo. Trata-se de 
uma filha de Phil Drake e Silver Moon, por Clarion. 0 
cavalo, craque consumado, ganhou 3 provas em 5 apre-
sentações, incluindo-se o Derby de Epson. o Grand Prix 
de Paris e o Prix La Roehette; a égua já havia dado 
dois ótimos ganhadores: Sémillant e Le Charme. 

Prêmio Jockey Club Brasileiro 

30 de outubro 	Animais que já haviam cumprido 

uma boa campanha, de diferentes idades, alguns dos 

mais novas autenticas promessas, compuseram o campo 
do Prêmio Jockey Ctuh Brasileiro, cuja disputa teve ine-

gável valor técnico. 

A primeira partida não valeu por,  ter ficado parado 

Episódio. Na definitiva, que foi boa, viu-se despontar 

Fuil Hand; mas, logo depois, Caratai passou pelo pri-
meiro lider, procurando modelar um ritmo moderado à 

corrida. Masteréu, e Episódio, por terem também pas-

sado por Fuil 1-land, passaram na escolta de Caralai. 

enquanto Ring Scotch corria em último. Até o final 

da reta oposta, os animais correram agrupados; naquele 

ponto, Episódio esmoreceu, deixando passar Masteréu e 

FulI Hand. Alcançada a reta final, Caratai, com ação 
viva, ampliou sua vantagem e disparou pala o disco, ga-
nhando fàcilmente, enquanto FulI Hand, avançando por 

dentro, obtinha a segunda colocação; nos metros finais. 
Ring Scotch roubou a Masteréu também a terceira co-
locação. 

Resumo 

Prêmio Jockey (Sub Brasileiro - Animação 	Para 
produtos nacionais de 4 e mais anos - 2.400 m (grama, 
transferido para a areia) - Prêmios, Cr$ 4.000.000, sen-

do Cr$ 2.500.000 ao primeiro colocado; Cr$ 750.000 ao 

segundo: Cr$ 500.000 ao terceiro: e Cr$ 250.000 ao quar-
to. Aos criadores, 10 14. 

1° 	Caratai (macho, castanho, 6 anos, de São Paulo, 
por Ehoo e Radiosa, do se. Elalivio Pereira Mar-

tins), Dendico Garcia, 57/8 quilos. Treinador, Se-
bastião Garcia. 

2.° 	Fuil Hand (macho, castanho, 4 anos, de São Pau- 
lo, por Helíaco e Cligeuse, dos Haras São José e 

Expedictus), Enrique Araya, 58 quilos. Treinador, 
Andrés Molina.  

- King Scotch (macho, alazão, 4 anos, de São Paulo, 

por Takt e Drosera, do Haras Ipiranga), Antonio 

Bolino, 56 quilos. Treinador, José Silvestre de 

Souza. 

4.° 	Masteréu (macho, alazão, 4 anos, de São Paulo, 

)oi' Adil e Scottish Dilemma, dos Haras Jahu e 
Rio das Pedras), Joaquim G. Silva, 56 quilos. Trei-

nador, Castorino Borges. 

5. 0 	Episódio (macho, castanho, 5 anos, do Rio Grande 
do Sul, por Quasi e Cabala, do sr. José Augusto 
Raposo Meyer), Loacir Cavalheiro, 57 quilos. Trei-
nador, Francisco V. Navarro. 

Não correu Sawer. Tempo, 155" e 2/10 (areia en-

charcada); recorde, 149" e 9/10, de Zenahre Diferen-
ças: cinco corpos e três corpos - Criador. Haras Bola 
Esperança (sr. José Paulino Nogueira. 

O ganhador 

A extensa campanha de Caratai compreende 44 apre-
sentações, que resultaram em 10 vitórias e 15 colocações 

(5 segundos, 7 terceiros e 3 quartos lugares), descolocan-
do-se, pois, em 18 oportunidades. Seus prêmios somam 

Cr$ 18.470.000, assim divididos: Cr$ 12.330.000 de Primei-

ros lugares e Cr$ 6.140.000 de colocações. Atuou ainda 
3 vêzes fora de Cidade Jardim e em tódas elas entrou cai 

segundo: no G. P. Cidade de Campo Grande, em Mato 

Grosso, para Giba; no G. P. Bento Gonçalves, em Põrto 
Alegre, pala El Asteroide; e no G. P. Paraná, em Curi-
tiba, para Gastão. 

Caratai é filho do estrangeiro Ebou e da nacional 

Radiosa, de que é, por sinal, o primeiro produto; após 

êle, deu Radiosa, fêmea por Mai'tini, em 1961; ficou va-

zia de Regent em 62; deu Maragati, macho por Regent 

em 63; Nailândia, fêmea por Regent em 64: abortou 

gêmeos de AI Mahsoot em 65; e nesta temporada teve 
produto de Garboleto. 
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EMERSON 
Da primeira e bem sucedida geração de EMERSON, em serviço na França, até fins de 

outubro, haviam vencido PRISOPE: "Prix de Debut" e "Prix de Ventes", em Deauville; HUL-

LY GULLY: "Scarborough Stakes" e "Sttafordshre Nursery Handicap", na Inglaterra; EME-

RY: "Prix Saltareile", em Le Tremblay; EPSON: "Prix Fourire", em Maisons Laffitte; e RUS-

SALCA: "Prix La Jave", em Le Tremblay. 

Nos leilões de Deauville, de 66, EMERSON figurou entre os reprodutores cujos filhos fo-

ram vendidos por altos preços. 

HARAS GUANABARA 

Rua Mayrink Veiga, 28 - Guanabara - Tel. 43-03-60 
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Grande Prêmio Jockey Club de São Paulo 

30 de outubro - - Surgindo com autêntico teste para 
o Derhy Paulista, o G. P. Joc,key Club de São Paulo ê 
etapa de alta importância na campanha dos animais de 
três anos. Sua disputa desta temporada resultou na vi-
tória brilhante do cada vez melhor Good Will, enquanto 
Naftol, talvez em conseqüência da distância, malograva. 

Partida excelente. Três animais prontamente trava-
ram luta: Naftol, Galaripo e Xicungo, que corriam es-
cassamente separados, enquanto Good Will, Persian Pi'in-
ce e Maroto ocupavam OS últimos lugares. Na altura da 
séta dos 1.600 m, Xíc'ungo firmou-se na posição vanguar -
deira, ficando Naftol em segundo, com Galaripo mais 
atrás, a dois corpos, mantendo pequena diferenca sóhre 
Good Will. Persian Prince e Maroto mantinham-se mais 
distanciados. No início da curva da Vila Hípica, Naflol 
acercou-se de Xicungo, ao tempo em que Good Will 
passava por Galaripo. Nos 700 m, Naftol, por fim, do-
miou Xicungo, para entrar na reta na posição vanguar-
deira, mas teve imediatamente Good Will a seu lado. 
Depois de breve lula, Good Will dominou Naftol e, aos 
poucos, foi-se destacando, para acabar vencendo por vá-
tios corpos. Maroto atropelou impetuosamente nos me-
tros finais, emergindo do último posto, para terminar em 
terceiro, próximo de Nat'tol. 

Resumo 
G. P. JockeN ,  Club de São Paulo --- Para potros na-

cionais de 3 anos 2.000 m (grama) - Prêmios, Cr$ 
8.000.000, sendo Cr$ 5.000.000 ao primeiro colocado; Cr$ 
1.500.000 ao segundo; Cr$ 1.000.000 ao terceiro; e Cr$ 
500.000 ao quarto. Aos criadores. 10¼. 

1 11 	()oocl \Vifl (macho, castanho, 3 anos, de São Pau- 
lo. por Dragon Btanc' e Queen Bee, do sr. Max 
Perlman), Luiz Rigoni, 56 quilos. Treinador, Wal-
demar de Paula Mendes. 

2.0 	Naitol macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, 
001' Burpham e Fava, dos Haras Jahu e Rio das 
Pedras), Joaquim G. Silva, 56 quilos. Treinador, 
Caslorino Borges. 

3 0 	Maroto (macho, alazão, 3 anos, de São Paulo, por 
Flambovant de Fresnay e Zazã Bonilha, do Ha-
ras Louv('ira ) . Urias Bueno, 56 quilos. Treina-
dor. Osvaldo Franco. 

4 0 	Galaripo (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, 
por Melody Fair e Amizade, do Haras Santa The-
resinha), Clóvis Dutra, 56 quilos. Treinador, Hugo 
Molina. 

-- GOOD WILL - - 	 - -- 
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50 	Xicungo (macho, alazão, 3 anos, de São Paulo, por 
Xasco e Xicana, do si'. Roberto Alves de Almeida), 
Alhênzio Barroso, 56 quilos. Treinador, Rafael, 
Ro o dclii. 

6 11  - Persian Prince (macho, castanho, 3 anos, de São 
Paulo, por Minotauro e Cinderella, do sr. Raul 
Eduardo da Cunha Bueno), Juan Marchant, 56 
quilos. Treinador, Mário Tihério. 

Não correu Dilema. Tempo, 120" e 3/10 (grama en- 
charcada); recorde, 120" e 4/10. de Gualicho 	Diferen- 
ças: vários corpos e dois corpos 	Criador, Hai'as São 
José e Exped(c'ius (família Paula Machado) 

O ganhador 

Das 4 vitórias obtidas por Good Will, uma foi em 
eliminatória (a primeira), outras duas em provas de ani-
mação e a última em grande prêmio. Levantou ainda 
3 segundos e 1 terceiro lugares, descolocando-se em duas 

,'.iites dos 200 iii, já (,nod %i1l desenha-se triunfador 

2$ 

Ii'Ient i  às pedias. 600d %Vill bate Naftol amplamente 
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eportuntdades apenas, já que totalizou 10 apresentações 
em Cidade Jardim. Teve ainda uma atuação no Hipó-
dromo da Gávea, participando da disputa do G. P. Es-
tado da Guanabara, em 1.600 m, no qual foi o segundo 
colocado, um corpo atrás de Texano, ganhando de Gobe-
lin. Arminho e outros. 

Os prêmios levantados Good Will, em Cidade Jar-
dim. somam Cr$ 21.300.000, sendo que às vitórias corres-
pondem Cr$ 13.000.000 e às colocações, Cr$ 8.300.000. 

Os êxitos de Good Will foram os seguintes: Prêmio 
Naftol, no qual bateu Xicungo, Benvindo, Aguilhão e 
outros, era 611" e 9/10, para os 1.000 m (grama) Prê-
mio Outono, sõbre Nanquim. Dilema, Redstone, D'Arc, 
Cavão, Tejo, Dedal, Nemoral e Aguilhão, em 79" e 4/10 
para os 1.300 ai, na grama macia: Prêmio José S. Quinta 
Reis, no qual se impôs a Gobelin, Dilema, Ninquim, Rea-
lejo, Gotardo e Tejo, em 91" e 6/10 para os 1.500 m, na 
areia leve: e, por fim, o grande prêmio de que aqui se  

faz resenha. De suas colocações, duas merecem especial 
registro: o segundo para Naflol nos 1.500 ai do G. P. 
Antenor de Lara Campos, e para o mesmo Naftol nos 
1.500 m do G. P. Juliano Mar-lias. 

Good Will, cuja campanha prova ser um dos ele-
mento de destaque entre seus coetâneos, ê filho do cava-
lo francês Dragon Blanc, que foi o lidei' de sua geração 
em seu país de origem, e da excelente naconal Queen 
Bee, de ótima campanha. Good Will não é, aliás, ii único 
bom filho de Queen Bee, como se pode constatar,  pelo 
stud recordr da reprodutora, que a segui!' daremos: em 

1956. deu Vaporetto, macho por Foi't Nepoléon: em 57. 
Alouette, fêmea por Heliaco; em 58, Brune, fêmea por 
Dragon Blanc; em 59, abortou de Dragon Blanc: em 60. 
Ditongo, macho por Fort Napoleón; em 61, Ëfeso, ma-
cho por Dragon Blanc: em 62, Forgiven, macho por Dra-
goa Blanc; em 63, Good Will; em 64, Ingapeba, fêmea 
por Quebec: em 65 abortou de Dragon Blanc: e nesta 
temporada teve produto de Fori Napoléon. 
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Prêmio Jockey Club São Vicente 

:i de outubro - Duas gerações de éguas foram 
postas em confronto na disputa do Prêmio Jockey CluO 
São Vicente, corrido à noite: atuaram três animais de 4 
anos, e cinco de 5, tendo ocorrido empate entre uma de 
cada geração. 

Partida normal. Alba Plena correu adiante, com 
Razaga, Chozan e Inoutjliahle depois. Não houve alte-
rações de monta até o meio da curva, ocasião em que 
Kazaga progrediu bastante para, na reta final, atacar 
Alba Plena, que tentava fugir; logo a dominou, enquan-
to a adversária esmorecia de todo. Quando Kazaga pa-
recia em posição vantajosa, surgiu Fayence em forte 
atropelada. Nos 100 ai finais, Fayence igualou a linha 
de Kazaga, mas esta resistiu e então as duas éguas, sempre 
lutando, cruzaram o disco na mesma linha. Houve em-
pate. Jurée, longe, foi a terceira. 

Resumo 
Prêmio Jockey ('mb São Vicente 	Animação - 

Para éguas nacionais de 4 e mais anos 	1.400 m (areia 
pela variante( -. Prêmios: Cr$ 3.200.000, sendo Cr$ 
2.000.000 à primeira colocada; Cr$ 600.000 à segunda: Cr$ 
400.000 à terceira: e Cr$ 200.000 à quarta. Aos criado-
res, 10%. 

1.0 	empatada, Fayence (fêmea, alazã, 5 anos, de São 

Paulo, r'° Heliaco e Tzarina, dos Haras São José 
e Expedictus(, Enrique Araya, 57 quilos. Trei-
nador, Andrés Molina. 

1.0 	empatada, Kazaga (fêmea, castanha, 4 anos, de 
São Paulo, por Pewter Ptaltei' e Zaga, do si'. An-
tomo Salium), João M. Amorim. 60 quilos. Trei-
nador. Milton Signorett 1. 

3/' 	.Jurée (fêmea, castanha. 4 anos, de São Paulo, por 
Jovial Juror e Desirée, cIo sr. Paulo Barrete de 
Sã Pinto), Loacir Cavalheiro. 54 quilos. Treina-
dor. Noê Monteiro. 

40 -- Ronda Negra fêmea, castanha, 5 anos, do Paraná, 
por Ferino e CastilIe, do Stud Paraná), Eduardo 
Le Mener Filho, 60 quilos. Treinador, Joanin 
Mar) an i. 

50 - Chozan (fêmea, alazã, 5 anos, de São Paulo, por 
John Araby e Baby's Choice, do Stud Smits de Vas-
coacellos). Francisco Peres. 60 quilos. Treinador, 
Edmundo Campozani. 

6.0 	Inoubliable (fêmea, alazã. 4 anos, de São Paulo, 
por Royal Forest e Infanta, do Stud Seahra), Luiz 
Rigoni, 60 quilos. Treinador. Pedro Gusso Filho. 

7,0 	Never More (fêmea, lordilha, 5 anos, de São Pau- 
lo. por Cyro e Argentea, do sr. Etalivio Pereira 
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Razaga ainda, é a segunda e Fayence corre terceira 

Martins), Dendico Garcia, 60 quilos. Treinacloi 
Sebastião Garcia. 

8.° 	Alba Plena (fêmea, castanha, 5 anos, de São Pau- 

lo, por Hamdam e Orquidácea, do Stud Piranel), 

Antonio Bolino, 60 quilos. Treinador, Jorge Oli-

veira júnior. 

Tempo, 88" e 5/10 (areia pesada); recorde, 85" e 2/10, 

de Ouro Pálido e Magloire -- Diferenças: empate e vá-

rios corpos -- Criadores: de Fayence, Haras São José e 

Expedictus (família Paula Machado), e de Razaga, Haras 
São Luiz (sr. Hernani Azevedo Silva). 

As ganhadoras 

Tendo corrido li vézes, Razaga obteve 2 vitórias, 1 
segundo e 3 quartos lugares, descolocando-se nas 3 opor-
tunidades restantes, para levantar Cr$ 7.150.000 em pré-
mios, dos quais Cr$ 5.800.000 correspondem às vitórias e 

KAZAGA FAYENCE 
Fémea, 	Castanha 

J"ómea, Alazã 
1962, 	São 	Paulo 1962, 	São Paulo 
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Cr$ 1.350.000 às colocações. Traia-se de uma filha de 
Pewier Platier, um dos mais destacados reprodutores em 
serviço nos haras do País, e de Zaga, que anteriormen-
te havia dado Jago, nascido em 1961, macho, também por 
Pewter Platter. Zaga morreu em dezembro de 62, após 
ter produzido Kazaga. 

Quanto à Fayence, sua campanha compreende 16 
apresentações, que resultaram em 3 vitórias, 2 segundos, 
4 terceiros e 4 quartos lugares, com 3 descolocações, por-
tanto, somando prémios no valor de Cr$ 7.525.000, assim 
divididos: Cr$ 4.300.000 de primeiros lugares e Cr$ .... 
3.225.000 de colocações. Trata-se de uma descendente do 
esplendido nacional Heliaco, que marcou época através de 
sua incomum campanha, e de Tzarina, égua clássica, 
cuja produção é a seguinte: após ter dado Fayence, em 
62, produziu Galopade, em 63, urna fêmea por Quebec; 
Iherian, em 64, um macho Por Quehec; e Jodhpur, um 
macho por Quebec, tendo tido nesta temporada, outro 
produto de Quebec. 

Prêmio Jockey Club do Paraná 

31 de outubro - - Um numeroso e heterogéneo lote 
de cavalos pertencentes à quatro diferentes gerações fo-
ram alinhados na séta dos 2.200 m para a disputa do 
porisso mesmo qualificado Prémio Joekey Club do Pa-
raná. À prova foi à noite. 

Partida boa. Kid Galahad foi o primeiro a apare-
cer, escoltado por Clianto, correndo depois Lombardo 
e Kanovo, e ficando nos últimos postos Zest e Estibordo. 
Sem alterações de relévo, os concorrentes alcançaram o 
final da reta oposta, ocasião em que Clianto procurou 
passar por Kid Galahad, mas, corno éste tivesse resisti-
do, aviou-se o ritmo da corrida. Uma vez na reta, Clian-
to insistiu mais e acabou por dominar Kid Galahad, mas 
não teve fôrças pala aparar Com êxito a [orle atropelada 
de Zest, que chegou bem a tempo de livrar pequena vali-
tagem já nas proximidades do disco. Kid Galahad fi-
cou em terceiro. 

Resumo 

Prêmio Jockey Club do Paraná - Animação - - Pa-
ra cavalos nacionais de 4 e mais anos 2.200 ai (areia pela 
variante) - Prémios: Cr$ 4.000.000, sendo Cr$ 2.500.000 
ao primeiro colocado; Cr$ 750.000 ao segundo; Cr$ 500.000 
ao terceiro: e Cr$ 250.000 ao quarto. Aos criadores, lOt/. 

1. 0 	Zest (macho, alazão, 5 anos, de São Paulo, por 
Kraus e Ëpoca, do desembargador Thrasvhulo Pi-
nheiro de Albuquerque), Luiz Rigoni. 58 quilos. 
Treinador, Avelino Piotto. 

2.0 - (2lianto (macho, alazão, 5 anos, do Paraná, por 

Coaraze e Iloborã,  do Haras Prélo e Ouro), Ai-

hênzio Barrozo, 55 quilos. Treinador, Nelson Por-
telia. 

3 1  -- Kid Galahad (macho, castanho, 4 anos, de São 

Paulo. por Takt e Marsa, do Haras Ipiranga), An- 

ir 
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a 

No conlêço da reta, o Inicio corre entre os últimos 



tonio Bolino, 54 quilos. Treinador, José Silvestre 
de Souza. 

40 	Estibordo (macho, alazão, 6 anos, cio Rio Grande 
do Sul, por Torpedo e Esquadra, do Stud Mari-
nha), José Fagundes, 61 quilos. Treinador, Fran-
cisco V. Navarro. 

-- Pirata (macho, castanho, 6 anos, do Paraná, por 
Bahari e Coo Piernas, da sra. Alice Pinto Cardo-
so), Antonio G. Silva, 51 quilos. Treinador, Al-
berto Nóbrega. 

6. 1 	Enibú (macho, castanho, 6 anos, de São Paulo, 
do Sul, por Miei Rosa e Tavura, do Stud Rio 
Grande), José Alves, 54 quilos. Treinador, Wal-
ter Marracini. 

7,0 	Deado (macho, castanho, 6 anos, de São Paulo, 
por Quiproquó e Notícia, da sra. Zélia G. Pei-
xoto de Castro), Carlito Taborda, 59 quilos. Trei-
nador, Mário de Almeida. 

8. 0  - Lombardo (macho, castanho, 6 anos de São Pau-
lo, por Cohalt e Loretta, do Stud Santa Izabel), 
Julio Santos, 57 quilos. Treinador, Walfrido 
Garcia. 

90 - Kanovo (macho, castanho, 4 anos, de São Paulo, 
por Ubi e Serra Nova, do sr. Antonio Sailum), 
João M. Amorim, 57 quilos. Treinador, Milton 
Signoretti. 

10° 	Sawer (macho, tordilho, 7 anos, de São Paulo, 
por New Wonder e La Farda, do sr. Etalívio Pe-
reira Martins), Dendico Garcia, 57 quilos. Trei-
nador, Sebastião Garcia. 

Tempo, 142" e 2/10 (areia pesada); recorde, 137" e 
4/10, de Messidor Diferenças: pescoço e uni corpo - 
Criador, Haras Jequitibá (desembargador Thrasyhulo Pi-
nheiro de Alhuquerque). 

O ganhador 

A campanha de Zest compreende 22 apresentações, 
de que resultaram 4 vitórias, 3 segundos, 1 terceiros e 2 
quartos lugares, com 15 de.scolocações, portando. 	Seus 
prêmios somam Cr$ 8.360.000, correspondendo Cr$ . 
7.540.000 aos triunfos e os restantes Cr$ 820.000 às co-
locações. 

Zlst é filho de produtos nacionais: Kraus, animal 
clássico e brilhante, e Época, que, tendo entrado tio ha-
1-as em 58, produziu da seguinte forma: em 59, Dama do 
Rei, fénica por Lucidon, que morreu com uni alio e meio: 
cm 60, Coal Bo:y, macho por Bold Street; em 61, Zest: 
eco 62, Grand SIam, macho por Bold Street: em 63, Cr , - 
fila, fêmea por Bold Street; em 64, Andaluz, macho por 
Kraus; em 65, Bembolado, macho por Fa:tplay', e nesla 
temporada teve produto de Royal Forest. 

Grande Prêmio Diana 

6 de novembro 	Pintura, que havia levantado o G. 
P. Barão de Piracicaba, a primeira das três etapas da 
Tríplice-coróa de Éguas, foi, pois, ao G. P. Diana 	o 
Derby das Éguas 	como candidata de maior expressão: 
todavia, a vitória não pertenceu à favorita, mas sim a 
Sévres, que deu nos 2.000 rii uma esplendida demonstra- 
ção de sua estupenda adaptação aos percursos maiores. 

Dada a partida em oportuno momento, após a retira- 
da do confirmador, Jarniing forçou e tomou a dianteira, 
postando-se La Consulesa e Operette a segui!', muito jun- 
tas, seguidas de Pintura, Gelha, Good Night e Nôa, fican- 
do Sévres, Guinada e Jiridia nos últimos postos. No final 
da reta oposta, Louella aproximou-se de Jarrning, para 
dominá-la no início da curva da Vila Hípica, ao tempo 
que Good Nigth, valendo-se do unia passagem por dcii- 

SÊVRES 
FOrneo 	Alazã - 1963 -- São Paulo 

Goya 
1 Tourbil lan  

Antoym 	O n Za)'lba 

Sri odiai' Faii'' 0V Zulaikhari 
Turtle Soup 

OGAN 
1955 Fali, Cupy 

Sayani Perfume II 
Tempesta 

Tourbillwi 
Donata Barcil De] leana 

Tal Yang Sol,irio 

Christma Souhriquet 

Festival Cameronian 
Sonowberry 

JUDEA 
Mvrohella 

1953 
Caaimbé Cw'les 

La Guapa  
Derby Queen 

Silver Image 
Quituteira 	Algarábia 

1 	 ----- 

Al 

Passado os 200 ni, Pintura tem ainda boa vantagem 

tio, ocupava a segunda posição, e Pintura melhorava pa-
ra terceiro. Na reta, Louella tentou fugir, mas Pintura 
avançou na altura dos 300 iii e logo a dominou. Teve-se 
a impressão de que Pintura não mais perderia, nias Sé-
vres, Guinada e Tabarana atropelaram impetuosamente 
e se aproximaram dela. Travou-se então renhida luta. 
Tendo, nos 100 co derradeiros, esmorecido algo Guinada 
e Tabarana, Sévres, porque continuou progredindo, aca-
bou p01' livrar meio corpo sôbre Pintura nos últimos sal-
tos, ganhando então, de forma sensacional. Houve con-
sulta ao phoiochart. Guinada e Tabarana chegaram de-
pois. 

Resumo 
G. P. Diana - 2,a prova da Tríplice-corõa de Éguas 

Para potrancas nacionais de 3 anos - 2.000 co (gra- 

li 
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O jóquei e Pintura procura preocupado os adversários 

	

ma) 	Prénjios: Cr$ 24.000.000, sendo Cr$ 15.000.000 9 
primeira colocada; Cr$ 4.500.000 à segunda; Cr$ 
3.000.000 à terceira: e Cr$ 1.500.000 à quarta. Aos cria-
dores 10'( 

	

1° 	Sévres (fêmea, alazã, 3 anos, de São Paulo, por 
Ogan e Judêa, do Stud Texas), Julio Santos, 56 
quilos. Treinador, Joaquim B. Gonçalves. 

	

2° 	Pintura (fêmea, castanha, 3 anos, de São Paulo, 
por Nõvo Mundo e Graciosa, do si'. Theotonio Pi-
za de Laca), Dendico Garcia, 568. Treinador, 
João de Castro Godoy. 

	

3, 0 	Guinada (fêmea, castanha, 3 anos, de São Paulo. 
por Melody Fair e Glumac, do Haras Santa The-
rezinha (, Clóvis Dutra, 36 quilos. Treinador. 1-lo-
go Molina. 

	

40 	Tabarana (fêmea, castanha, 3 anos, do Rio Gran- 
de do Sul, por Ouroduplo e Tavua, dos srs. Fran-
cisco & Carlos M. Reverbel), Geraldo Almeida, 56 
quilos. Treinador, Carlos do Carmo Cahral. 

	

5,0 	Gelba fêmea, castanha, 3 anos, de São Paulo, 
P01' Alberico e Xema, da sra. Zélia G. Peixoto de 
Castro), Juan Marchant, 56 quilos. Treinador, 
Mário de Almeida. 

	

6. 0 	Louella (fêmea, alazã, 3 anos, de São Paulo. por 
Flamhoyant de Fresnay e Bergêre, do Stud M. 
M. M.), Edgar,  Gonçalves, 56 quilos. Treinador, 
Joaquim B. Gonçalves. 

	

7» 	Gnod Night (fêmea, castanha, 3 anos, de São Pau- 
lo, por Quebec e Ililada, do Stud Belmar(, João 

1. 

P. Martins, 56 quilos. Treinador, Walfrido Garcui. 

$0 	Operette (fêmea, alazã, 3 anos, de São Paulo, por 
Fauhlas e Fanfare, do Haras São Bernardo 5.A.), 
Manuel Silva, 56 quilos. Treinador. Alexandrã 
Rostworowski. 

9. 11 	Joga (fênica, castanha, 3 anos, de São Paulo, lor 
Xavéco e Altiva, do Stud If Money), Sabino lodi- 
cc, 56 quilos. Treinador. João Castro de Godoy. 

10. 	Guaraúna (fêmea, castanha, 3 anos, de São Pau- 
lo, por Mâl de Cocagne e A. A.), Carlito Tahor-
da, 36 quilos. Treinador, Mário de Almeida. 

11 . 0 	Aguala 1 fêmea, castanha, 3 anos, do Rio Grande 
do Sul, por Astro e La Derniére, do Slud Cani-
leão), Selmar Lobo, 56 quilos. Treinador. Fran-

cisco V. Navarro. 

12 . 0 	Jarining fêmea, alazã, 3 anos, de São Paulo. pi 
Zefir e Charrning, do sr. Mário 'l'avares Leite), 
Fidelis Sobreiro, 56 quilos. Treinador, Antonio 
Nappo. 

13. 11 	La Consulesa (fêmea. alazã, 3 anos, de São Pau- 
lo, por Nordic e Consulesa, do sr. Antonio Salium), 
João 31. Amorim, 56 quilos. Treinador, Milton 
Signo ret ti. 

14. 0 	Nôa (fêmea, castanha, 3 anos, de São Paulo, por 
Adil e Emhroesa, dos Haras Jahu e Rio das Pe-
dias), Joaquim G. Silva, 56 quilos. Treinador, 
Castorino Borges. 

4 
	g j 

.5,  

Sèvres completa a atropelada e 
bate Pintura; depois, Guinada 
e Tabarana; em quinto, Gelba 
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15.0  -- Jirídia (fêmea, castanha, 3 anos, de São Paul. 
por Faaimhé e Iridia, do sr. Mário Tavares lei-
te), Carlos Lombardo, 56 quilos. Treinador, An-
tonio Nappo. 

Tempo, 127" (grama pesada): recorde 120" e 4 10, 
de Gualicho - Diferenças: meio corpo e um corpo 
Criador, Haras Itatinga (Espólio de Antonio Alvaro de 
Aesurnpção). 

A ganhadora 

A campanha de Sêvres, para mel hec ai oeeiacao. dcv 
ser dividida em duas partes: a dos dois anos, em que 
ela atuou 6 vêzes, obtendo 3 segundos 1 terceiro e duas 
clescolocações (quintos), e a dos três anos, que culmi-
nou com sua bela vitória no G. P. Diana. Nesta etapa, 
evidentemente a mate importante porque retrata sua 
evolução, correu 5 vêzes, obtendo 2 vitórias e 3 segundos 
lugares. 

Focalizemos melhor as atuações de Sévres aos lrliC 
anos: obteve sua primeira vitória no Prêmio Initié, no 
qual derrotou Augucia, Irma Ia Doure, Charrúa, Janga, 
Dica e New Zeland, nu tempo de 88" e 5/10 para os 
1.400 rir (areia): a seguir, tentou a sorte em uma pro a 
de animação: o Prêmio Rodolfo Lara Campos, tendo bom 
comportamento: foi a segunda colocada, empatada com 
Trece Monedas, derrotando Gelba, Louella, Jarroing e 
Graçola, enquanto vencia Pintura (1.500 m, aveia); cor-
leu então no G. P. Barão de Piracicaba, a primeira das 
etapas de Tríplice-eoróa de Rguas, em 1.600 m areia 
pesada), entrando em segundo, batida apenas por Pin-
tura, mas deixando atrás Good Night, Assessora, Guina-
da, Joga, Tapiara, Gelha, Trcce Monedas, Evina, e Blue 
Beauty; voltando à esfêra comum, correu no Prêmio Ju-
rídico, em 1.500 m (areia(, no qual foi superaria por 
Llss, chegando adiante de Windy Day, Teda, Rastrella e 
La Pardita. Foi com esta bagagem que se apresentou 
oo <Diana», mostrando crescer de produção com o au-
mento da distância. 

Em resumo, a campanha de Sêvres é a seguinte: cru 
11 apresentações, obteve 2 primeiros. 6 segundo» e 1 te1- 

sg»»4 s 
e 

»., 
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UM r$4 

Sêvres, com Júlio Santos, obteve consagrador triunfo 

cerro, descolocando-se nas duas oportunidades restantes: 
com isso, levantou Cr$ 23.600.000 em prêmios, correspon-
dendo Cr$ 17.000.000 às vitórias e Cr$ 6.600.000 às colo-
cações. 

Sévres é filha do nacional Ogan, que assim eviden-
ciou suas possibilidades futuras como reprodutor, e de 
Judéa, também produto nacional, que levo o seguinte 
stud record, : em 1958, deu Nomad, macho por Faublas; 

ficou vazia (te Shah Rook (59) e de Huxley (61), tendo 
abortado de Evil Eye em 60, para a seguir dar, em 62, 
Rock Rose, fêmea por Huxley; em 63, Sévres; em 64, 
Brejeiro, macho por Stavanger; ficar vazia em 65, de Ai 
Mahsooi, e nesta temporada, dar Doroteia, fêmea por 
Cajado. 

Prêmio Francisco Bento de Oliveira 

7 de novembro 	Ëguas de 4, 5 e 6 anos disputaram 
() Prêmio Francisco Bento de Oliveira, corrido à noite, 
corno homenagem ao treinador-padrão, cujo desapareci-
mento, há poucos anos, após longos anos dedicados ao 
turfe, sempre o fazendo com a mais alia virtude, ainda 
hoje se lamenta. 

Partida boa. Embotada, após os metros iniciais, for- 
e o e tomou a dianteira, postando-se 	nos 200 m ifli- 

tais 	Kirica e Kity Beli a seguir, com Mancha em 
iiarto. Sem maiores alterações, as competidoras abor-

ilaram a reta final, oportunidade em que Kity BeIl avan-
''ii pelo centro da raia, para dominar Embalada depois de 
em luta e ganhar em tempo muito bom. Embolada 
anteve o segundo lugar, ficando Mancha a seguir. As 

tOmais pouco fizeram. 

Resumo 
Prêmio Francisco Bento de Oliveira 	Animação 

Faia éguas de 4 e mais anos -• 1.400 m (areia, pela va- 
riante) 	Prêmios: Cr$ 3.200.000, sendo Cr$ 2.000.000 à Kity Beil passa firme por Einbolada; logo ganharia 
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primeira colocada; Cr$ 600.000 à segunda; Cr$ 400.000 à 
terceira; e Cr 200.000 à quarta. Aos criadores, 10 1 ;. 

1.0 - Kity Beil (fêmea, castanha, 5 anos, de São Paulo, 
por Mameran Khan e Álgebra, do Haras Cuiabá), 
Manuel Silva, 55 quilos. Treinador, Carlos do Cai'-
mo Cabral. 

2.0 	Embolada (fêmea, castanha, 5 anos, de São Paulo, 
por Maki e Sinfonia, dos Haras São José e Expe-
dictus), Enrique Araya, 57 quilos. Treinador, Os-
valdo Ulloa. 

30 . Mancha. (fêmea, castanha, 4 anos, da Guanabara, 
por Mogul e Jamanta, do Stud Mimes), Eduardo 
Le Mener Filho, 55 quilos. Treinador, Joanin Ma-
riani. 

40 	Fanciulia (fêmea, castanha, 4 anos. de São Paulo, 
por Race Horse e Veneta, do Haras Santa There-
zinha), Clóvis Dutra, 55 quilos. Treinador, Hugo 
Molina. 

5,0 	Enamourée (fêmea, alazã, 4 anos, de São Paulo, 
por Cohalt e Enamour, do Stud Seabra), Urias Buc-
no, 52 quilos. Treinador, Pedro Gusso Filho. 

6.1  - Paulinha (fênica, castanha, 6 anos, do Rio Grande 
do Sul, por Torpedo e Silvei DoIl, do Stud Paula), 
João Souza, 62 quilos. Treinador, Ferenz Bier-
nascky, 

7. 0 	Inoubliable (fêmea, alazã, 4 anos, de São Paulo, 
por Royal Forest e Infanta, do Stud Seabra), Loa- 

KING SCOTCH LIMPA TRILHO 
Macho, Alazão 

Macho, 	Castanho 
962, 	São 	Paulo 

 1 
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('ir Cavalheiro, 52 quilos. Treinador, Pedro Gus-
ao Filho. 

Montenraná (fênica, castanha, 6 anos, do Paraná. 
por Monler'real e Inayá, do sr. José São Pedro), 
Wilson Mazalla, 61 quilos. Treinador, Milton Sig-
noretti. 

Kirica (fêmea, castanha, 4 alias, de São Paulo, por 
Pewter Platier e Tiririca, do sr. Antonio Sallum), 
João M. Aniorim, 58 quilos. Treinador, Milton 
Signoretti. 

Tempo, 85" e 4/10 (areia macia, pela variante); re-
corde, 85" e 2/10, de Ouro Pálido e Magloire. Diferen-
ças: uni corpo e meio e meio corpo. Criador, Haras Cuia-
há (ar. Mário Narchese). 

A ganhadora 
Kity Beli esticou justamente no Prêmio Francisco 

Bento de Oliveira, que levantou com brilhantismo, con-
quistando, pois, o prêmio de Cr$ 2.000.000. 

A defensora do Haras Cuiabá é unia filha de Kamc-
ram Khan, o pai de tantos ganhadores de primeira ca-
legaria, entre êles Itamaraty e Fogoso, e de Álgebra 
(ex-Perl'oquet), cuja produção é a seguinte: após ler tido 
dois produtos nati-mortos (57 e 58), ambos por Fiam-
hoyant de Fresnay, deu, em 59, Hot Sun, macho pelo 
mesmo Flamhoyant de Fresnay; em 60, Ioga, fênica por 
Boxeur; em 61, Kity BelI; e em 62 ficou vazia de FIam-
hoyant de Fresnay. 

Prêmio F. V. de Paula Machado 

12 de novembro 	Apenas cinco potrancas de 3 anos, 
uma paranaense e as restantes paulistas, disputaram o 
Prêmio F. V. de Paula Machado. Não obstante o peque-
no número de concorrentes, a prova ofereceu elelrisante 
final. 

Depois de unia rápida e boa partida, Odile apareceu 
adiante, com Silver a seguir, vindo depois Tuba, Joga e 
Guinada. Como o ritmo da corrida fósse lento, o jóquei 
da favorita Guinada entendeu ser' necessário exigi-Ia; as-
sim, forçou-a a partir dos 1.300 ni, de sorte que, no início 
da curva, Guinada já corria em segundo, próxima de Odi-
le, ficando Silver, Tilha e Joga nos postos seguintes. Na 
reta, Guinada forçou mais sôbre Odile; tendo encontrado 
resistência, só pôde dominá-la nos 200 m finais, mas en-
tão Silver já desenvolvia unia forte atropelada, que a  

le\ au a alcançar e livrar vantagem sôhre a rival, nos 01-
limos saltos. Odile manteve o terceiro lugar, muito pró-
's mia. 

Resumo 
Prêmio F. V. de Paula Machado 	Animação 	Para 

potrancas nacionais de 3 anos - 1.800 ni (grama) 
Prêmios: Cr$ 4.800.000, sendo Cr$ 3.000.000 à primeira 
colocada; Cr$ 900.000 à segunda; Cr$ 600.000 à terceira: 
e Cr 300.000 à quarta. Aos criadores, 10U. 

1. 0 	,Sil'er (fênica, castanha, 3 anos, do Paraná, por 

)-1 



E L 

1 

RAÇÃO   

C AVA L 1 L 
EXTRA 

Para águas reprodutoras, com ou sem cria, 

durante a gestação e aleitamento. Para os potros 

desmamados. A ração deve ser dada sêca para 

que os animais ensalivem abundantemente e pos-

sam assim aproveitar melhor. Para animais de 

sela, como complemento á ração da cocheira. 

VITAMINAS 	- "A", 'D", Riboflavina, Ácido 

Pantotênico, Niacina, Cholian 

e B12. 

AMINO-ÁCIDOS - Arginina, Lisina, Metionina, 

Cistina e Triptofano. 

COMPOSIÇÃO - Mistura de soja, fubá de milho, 

farelinho de trigo, farinha de 

alfafa, raspa de mandioca, tor-

ta de linhaça, melaço, enrique-

cida com vitaminas, sais mine-

rais e sal. 

MINERAIS - cálcio, fósforo, cobre, 	ferro, 

zinco, manganês 	e 	relação 

Ca:P 

S 0 C 1 L . Pr ô# 

GARANTIAS 	- Proteina, extrato etéreo, ma- 

téria mineral, matéria fibrosa, 

energia metabolizável. 

A RAÇÃO CAVALIL EXTRA é usada em 

inumeros estabelecimentos de criação do puro san-

gue inglês, com excelentes resultados. Entre eles 

pode-se mencionar o Haras São Luiz, Haras Mon-

desir e Haras Pirassununga. 

Pecuária S. A. 
Fábrica e escritório 	Rua Campos Vergueiro, 85 (Vila Anastácio) - Caixa Postal, 5013 

Telefones: 5-0050 e 5-0298 - Telegramas «SOCILIL» - São Paulo 
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Silver, por fora, Guinada e Odile chegam lutando 

Cyrnos e Orsinia, do Haras Tibagi), João Souza, 
55 quilos. Treinador, Fernez Biernascky. 

2. 0  •-- Guinada (fêmea, castanha, 3 anos, de São Paulo. 
por Melody Fair e Glumac, do Haras Santa There-
zinha), Clóvis Dutra. 58 quilos. Treinador, Hugo 
Molina. 

3,0 	Odile (fêmea, castanha, 3 anos, de São Paulo, 1)01 

Flarnhoyant de Fresnay e Gloriete, do Haras São 
Bernardo S.A.), Alhénzio Barroso, 58 quilos. Trei-
nador, Alexandre Rostworowski. 

4,0 - Joga (fêmea, castanha. 3 anos, de São Paulo, por 
Xavéco e Altiva, do Stud If Money), Dendico Gar-
cia, 58 quilos. Treinador, João de Castro Godoy. 

5,0 _ Tulha (fêmea, castanha, 3 anos, de São Paulo, por 
Peter's Choice e Mima, do Stud Beatriz), Juan 
Marchant, 55 quilos. Treinador, Emilio Ruiz. 

Tempo, 115" e 9/10 (grama pesada); recorde, 109" e 
6/10, de Veneziano. Diferenças: meio corpo e pescoço. 
Criador, Haras Belmont (sr. Herminio Brunatio). 

A ganhadora 
Tendo corrido 10 vêzes, Silvei -  obteve 2 primeiros lu-

gares, 3 terceiros e 4 quartos; assim, apenas uma vez 
deixou de obter colocação. Seus prêmios somam Cr$ 
5.000.000 de primeiros lugares e Cr$ 3.000.000 de coloca-
ções; total, Cr$ 8.000.000. 

Silver descende de Cyrnos, animal de esplendida mi-
gero, e de Orsina, que, a partir de 59, produziu da se-
guinte forma: Noyatta, fêmea por Goyatta: em 59, vazia 
de Tévere; em 60, Parole, fêmea por Tévere: em 61, va-
zia de Cyrnos; em 62, Retrospect, macho por Goyatla: 
e em 63, Silvei'. 

Prêmio Marechal Deodoro da Fonseca 

12 de novembro - A comparação estabelecida no qui-
lõflletro do Prêmio Marechal Deodoro cia Fonseca, entre 
animais de 3 e 4 anos, não foi favorável ao mais novos: 
Ião pouco favoreceu os machos, já que a vitória perten-
ceu à urna das éguas. 

Partida boa. Assessora correu adiante, mantendo pe-
quena vantagem sôbre Grapeto e Aegina Lady. Na va-
riante, Aegina Lady procurou desalojar Assessora e, após 
breve luta, o conseguiu. Urna vez adiante, a tordilha 
teve que se defender arduamente do insistente ataque 
de Kandro, que havia logrado urna oportuna passagem 
por dentro, aproximando-se perigosamente. Grapeto con-
tinuava em terceiro. Na transposição do disco, Aegina 
Lady tinha pequena vantagem sõbre Kandro, esmorecen-
do muito Assessora, tanto que Grapeto foi o terceiro a 
chegar, mas distanciado dos primeiros. 

Resumo 

Prêmio i1ai'echal 1J('o(loro da Fonseca - - Animaçã 
Para produtos nacionais de 3 e 4 anos -- 1.000 rn 1 gra-

ma) - Prêmios: Cr$ 4.800.000, sendo Cr$ 3.000.000 ao 
primeiro colocado; Cr$ 900.000 ao segundo: Cr$ 600.000 
ao terceiro; e Cr$ 300.000 ao quarto. Aos criadores, 10'. 

1.0 - Aegina Lady (fêmea, tordilha, 4 anos, de São Pau-
lo, por Quiproquó e Reserva, do Haras Camalu-
va), Urías Bueno, 57 quilos. Treinador, Abilio S. 
Ventura. 

2.1  - Kandro (macho, castanho, 4 anos, de São Paulo. 
por Ubi e Candra, cio sr. Antonio SalIum), João 
M. Amorim, 59 quilos. Treinador, Enii' Feijó. 

30 - Grapeto Imacho, castanho, 3 anos, de São Paulo, 
por Nordic e Grapa, do Haras Eduardo Guilher-
me), Alhênzio Barroso, 55 quilos. Treinador, Aci-
lio Schiavori. 
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- Assessora fêmea, castanha, 3 anos, de São Paulo, 
por Aram e Assina, do Stud Flarnboyant), João 
Souza, 53 quilos. Treinador, Ferenz Biernascky. 

50 	Feilini (macho, alazão, 4 anos, de São Paulo, por 
Maki e Veudange, dos Haras São José e Expedic-
tus), Einrique Araya, 59 quilos. Treinador, An-
drés Molina. 

6 . 0 	Químico (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, 
por Kameran Khan e Isla, do Haras Conzo), Sa-
bino lodice, 55 quilos. Treinador, Serafim S. Cor -
rêa. 

70 	Karatê Macho, castanho, 4 anos, de São Paulo, 
por Tak( e Portoire, do Haras Ipiranga), Antonio 
Bolino, Si) quilos. Treinador. José S. Souza. 

S. 0-  Jovial Queen (fêmea, alazã, 3 anos, de São Paulo, 
por Jovial Juror e Onda Azul, do sr. Paulo Barre-
lo de Sá Pinto), José Fagundes, 53 quilos. Trei-
nador, Noé Monteiro. 

90 - Fabulista, (fêmea, castanha, 4 anos, de São Paulo, 
por Melody Fair e Milha, do Haras Santa There-
zinha), Clóvis Dutra, 51 quilos. Treinador, Hugo 
Molina. 

Não correu Estribo. Tempo, 61" e 6/10 (grama en- 

charcada); recorde, 57" e 6/10, de Teima. Diferenças: 
cabeça e vários corpos. Criador, Haras São Fernando 
(de Arlette Flores Miraglia). 

A ganhadora 
Esta foi a segunda vitória de Aegina Lady, das 5 

que obteve, em prova de animação. Na temporada de 
65 já havia levantado o Prêmio Domingos Teixeira Lei-
te, tendo então derrotado Mirra, Furna, Douris, Degora, 
Ririca e Kidra, percorrendo os 1.000 m em 59", na gra-
ma úmida. Obteve ainda, em um total de 19 apresenta-
ções, 3 segundos e 2 terceiros lugares, descolocando-se, 
pois, em 7 oportunidades. Seus prêmios somam Cr$ . 
11.700.000, sendo de Cr$ 8.500.000 os de primeiros lugares 
e Cr$ 3.200.000 os de colocações. 

Aegina Lady é filha do craque nacional Quiproquó, 
já desaparecido, e da égua Reserva, cuja produção é das 
maiores, a sabei': em 1955, deu Xiripa, fêmea por Swal-
10w Tail; em 56, Zamhelé, macho por Swallow Tail; em 
57, Anádia, fêmea ainda por Swallow Tail; em 58, Bale-
la, fêmea por Vagabond II; em 59, Coca, fêmea por Qui-
proquó; em 60, Batu Khan, macho por Fanatique; em 
61, vazia de Fanatique; em 62, Aegina Lady; em 63, Car-
dinale, fêmea por Lucidon; em 64, Palladium, macho por 
Fort Napoléon; em 65, vazia de Royal Forest; e nesta 
temporada, Capitão Dilema, macho por Major's Dilemma. 

Prêmio Bento de Paula Souza 

@E qjs 
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Xieungo tens boa vantagens sôbre Nascate e D'Arc 

13 de novembro 	O Prêmio Bento de Paula Souza, 
por sua situação cronológica no calendário dos principais 
páreos destinados aos animais de três anos, deve ser en-
carado ('orno teste válido para o Derby Paulista. Nesta 
temporada, reuniu, com efeito, potros em fase de ascen-
ção, cumprido inteiramente seu papél. 

Após uma boa partida, Xicungo tomou a dianteira, 
muito perseguido por Dark King, enquanto depois cor-
riam D'Are, Gavarni e Nascate, ficando Netuno em úl-
timo. Nos 900 m, Xicungo aumentou sua vantagem, ao 
mesmo tempo em que D'Are passava por Dark King, pos-
tando-se em segundo. Não houve maiores alterações até 
que a reta fosse abordada, mas, neste ponto, D'Arc ata-
cou Xicungo, chegando a igualar-lhe a linha; todavia, 
nos 300 m finais, cansou, disso se aproveitando Xicungo 
para voltar a fugir, colocando-se a salvo da atropelada 
de Nascate que, POUCO a pouco, emergiu dos últimos pos-
tos. D'Arc ficou em terceiro. 

Resumo 
Prémio Bento de Paula Souza 	Animação 	Pala 

potros nacionais de 3 anos 1.800 m (grama) -- Pré-
mios, Cr$ 4.800.000, sendo Cr$ 3.000.000 ao primeiro co-
locado; Cr$ 900.000 ao segundo; Cr$ 600.000 ao terceiro; 
e Cr$ 300.000 ao quarto. Aos criadores. 1OG. 

1.° - Xicungo (macho, alazão, 3 anos, de São Paulo, joi' 
Xasco e Xicana, do si'. Roberto Alves de Almeida). 
Alhênzio Barroso, 55 quilos. Treinador, Rafael 
Rondelli. 

2 11 	Nascate (macho, alazão, 3 anos, de São Paulo, por 
Gualicho e Garrama, do Stud Medeiros), Urias, 
Bueno, 52 quilos. Treinador, Luciano Previatti 
Netto. 

3. 11  - D'Are (macho, alazão, 3 anos, de São Paulo. por 
Malaus e Juanita, do Haras Terra Branca), José 
P. Santos, 55 quilos. Treinador, Waldomiro Xavier. 

4,0 - Netuno (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, 
por Gualicho e La Tour BelIe, dos Haras Jahu e 
Rio das Pedras), Joaquim G. Silva, 55 quilos. Trei-
nador, Castoi'ino Borges. 

50 	Clorato (macho, castanho, 3 anos, do Rio de Ja- 
neiro, Cadir e Lonely, do Hai'as Paraiso), João P. 
Martins, 52 quilos. Treinador, Walfrido Garcia. 

6. 0  - Gavarni (macho, alazão, 3 anos, de São Paulo, por 
Royal Forest e Golden City, do Stud Seabra), 
Jan Marchant, 52 quilos. Treinador, Pedro Gus-
so Filho. 

7,0 	Limpa Trilho (macho, castanho, 3 anos, de Sã)) 
Paulo, por Belo e Traviata, do Stud Aranha & 
Aluisio), Renato Machado, 55 quilos. Treinador, 
Edmundo Campozani. 

80 - Dark King (macho, castanho, 3 anos, de São Pau-
lo, por Lucidon e Indinha, do sr. Vespasiano Jun' 
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queira Franco Filho), José P. Santos, 55 quilos 
Treinador, Luciano Previatti Neto. 

Não correram Galaripo e Nastro. Tempo, 115" e 
3/10 (grama encharcada); recorde, 109" e 6/10, de Ve-
nezano. Diferenças: um corpo e um corpo. Criador, 
Haras Santa Bárbara (si'. Roberto Alves de Almeida). 

O ganhador 

Um dos bons elementos de sua geração, Xicungo, 
cujos progressos técnicos acentuaram-se cada vez mais no  

final da temporada de 66, correu 10 vêzes, para obter 3 
primeiros e 3 segundos lugares, descolocando-se nas 4 
oportunidades restantes; com isso, levantou Cr$ ...... 

7.000.000 pelas vitórias e 2.800.000 pelas colocações, to-
talizando Cr$ 9.800.000. 

Xicuigo, filho do nacional Xasc'o, um dos mais bri-
lhantes produtos de Coaraze, descende, pelo lado mater-
no, de Xicana, de que é, aliás, o segundo filho; o outro 
é Xicada, uma fêmea, também por Xasco, nascida em 
65. Em 62, Xicana teve produto nati-morto de Acaúlco: 
em 64, outro nati-morto, de Frontenac; e em 66 não foi 
padreada. 

Clássico República dos   Estados   

Unidos do Brasil   

13 de novembro - Dois dos melhores vetocislas na-
cionais da temporada: o cavalo Zaluar e a égua Frigia, 
compareceram à seta dos 1.000 ni para a disputa do Clás-
sico República dos Estados Unidos do Brasil. Foram 
êles, de fato, os dominadores da prova. 

Partida tão rápida quanto boa. Frigia, ràpidamen-
te, tomou a dianteira, livrando mais de um corpo sõbre 
Sivel, correndo depois Zaluar, Idondolo e Bat,u Khan. 
Ultrapassada a variante, Zaluar forçou e se aproximou 
de Frigia. Na altura dos 400 m, o cavalo intensificou 
seus esforços e, poucos melros depois, já travava renhi-
da luta com a égua. A disputa prosseguiu acirrada até 
as proximidades do disco, momento em que Zaluar livrou 
vantagem, ganhando com valentia. Em terceiro, mas 
longe, terminou Sivel. 

Resumo 

Clássico República dos Estados Unidos do Brasil - 
Para produtos de 3 e mais anos 	1.000 ni (grama) 
Prêmios: Cr$ 6.400.000, sendo Cr$ 4.000.000 ao primeiro 
colocado: Cr$ 1.200.000 ao segundo; Cr$ 800.000 ao ter-
ceiro; e Cr$ 400.000 ao quarto. Aos criadores 10'/. 

1.0 	Zaluar (macho, castanho, 5 anos, de São Paulo, 
por Ehoo e Sumatra, do ar. Theotonio Piza de La- 
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ra) , Dendicu Gania, 59 quilos. Treinador, João 
de Castro Godov. 

2.° 	Frigia fêmea, castanha, 4 anos, de São Paulo, por 
Melody Fair e Harpavi, do Haras Santa Therezi-
nha), Clóvis Dutra, 57 quilos. Treinador. Hugo 
Molina. 

- Sivel (macho, castanho, 5 anos, de São Paulo, por 
Kameran Khan e Dinastia, do S(ud 24 de Agõslo), 
Alhênzio Barroso, 59 quilos. Treinador, Joaquim 
B. Gonçalves. 

40 - Irôndolo (macho, castanho, 7 anos, de São Paulo, 
por Iror e Farandole), da sra. Ivanir Garcia S. 
Corrêa). João Carlindo, 59 quilos. Treinador, Se-
rafim S. Corrêa. 

5,0 	Batu-Khan (macho, castanho, 6 anos, de São Pau- 
lo, por Fanatique e Reserva. do Haras São Fer-
nando) , João M. Amorim, 59 quilos. Treinador, 
Antonio José Martins. 

Não correram Jelante e Assessora. Tempo, 61" e 9 lO 
(grama encharcada): recorde, 57 e 6/10, de Teima. Di-
ferenças: uni corpo e vários corpos. Criador, Haras Be-
la Esperança (sr. José Paulioo Nogueira). 
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tJItrIl)assa(lasas pedras, Zaluar jú. derrotou Frigia 

O ganhador 

Zaluai' é esplêndido ganhador clássico. Levantou em 
Cidade Jardim 8 dessas disputas e uma comum, esta no 
início de sua campanha: e na Gávea venceu outra, de 
porte internacional, aliás. A seqüência desses triunfos 
é das mais brilhantes: Clássico República dos Estados 
Unidos do Brasil (duas vézes), em 1.000 m, grama; G. 
P. Ipiranga, na milha, grama; G. P. Juliano Martins, 
1.500 m, grama; Clássico Tiradentes, 1.200 m, grama: 

Clássico Candido Egydio. 1.500 m, grama; G. P. Presiden-
te do Jockey Club, 1.600 m, areia: e G. P. Presidente da 
República, 1.600 m, grama, êste último no Hipódromo 
Brasileiro. Ainda neste último nado, foi o segundo no 
G. P. Cruzeiro do Sul (Derby Brasileiro), para Predo-
mínio, no G. P. Salgado Filho, para Quortile, e no G. P. 
Conde de Herzberg, para Predomínio. 

Os dados referentes à sua campanha em São Paulo 
são os seguintes: em 25 apresentações. levantou 8 pro-
vas, bem como obteve 3 segundos, 3 terceiros e 1 quarto 
lugares, descolocando-se em 10 oportunidades. Seus pré-
mios somam Cr$ 31.280.000, sendo Cr$ 24.100.000 de pri-
meiros lugares e Cr$ 7.180.000 de colocações. Na Gávea, 
tendo corrido 8 vêzes, obteve 1 primeiro e 3 segundos 
lugares, com 4 descolocações, obtendo Cr$ 15.000.000 pe-
lo triunfo e Cr$ 5.500.000 pelas colocações. Desta forma, 
os dados que englobam essa fertil campanha são os se-
guintes: em 33 tentativas, registrou 9 primeiros (8 clás-
sicos), 6 segundos, 3 terceiros e 1 quarto, com 14 dos-
colocações', prêmios: Cr$ 39.100.000 de primeiros lugares 
e Cr$ 12.680.000 de colocações, o que dá o total geral 
de Cr$ 51.780.000. 

Zaluar é filho de E000, importado potro da Inglater-
ra, e cuja produção se caracteriza por sua ligeireza. Sua 
mãe é a nacional Sumatra, que, tendo ficado vazia em 
1960, de Eboo, deu no ano seguinte o brilhante parelhei-
ro aqui em fóco, pala permanecer vazia de 62 a 65, de 
Ehoo (duas vêzes), Hypocrite e Pewtei' Platter, e, final-
mente, ficar cheia de Pharas na temporada de 66. 

Dois dos maiores velocistas do 
momento: Zaluar e Frigia, do- 

nIinaraln aniplaniente o 
Clássico 

Grande Prêmio Presidente Fábio Prado 

20 de novembro -- As éguas de 1 rés anos que for-
maram no campo do G. P. Presidente Fábio Prado, inclu-
sive a bem credenciada Pintura, não foram capazes de 
impedir o total prevalecimento das de quatro anos, do 
que resultou esplendida vitória de Vous Vcilá. .sõbre Mui'-
ta e Maça. 

Partida excelente. Pintura e Guaraúna foram as 
primeiras a aparecer, seguindo-se Vous Voilá e Murta, 
ficando Maça e Kirma nos últimos postos. Nos 1.500 m, 
Murta forçou e passou por Vous Voilá, Guaraúna e Pin-
tura, terminando a reta oposta já na dianteira. Nos 800 
m, Pintura voltou ao ataque, pressionando Murta, en-
quanto Guaraúna e Vous Voilá, as seguintes, postavam-se 
próximas das primeiras. Uma vez na rota, Pintura che-
grou a dominar Murta, enquanto Vous Voilá, tirada para  

o centro da raia, progredia com grande desenvoltura. 
Pouco depois, Vous Voilá passava para a frente e se des-
tacava, para acabar ganhando folgadamente. Murta, em 
excelente reação, voltou ao segundo lugar, e Maça, va-
lendo-se do esmorecimento de Pintura, passou para ter-
ceiro. 

R es u rn o 
G. P. Presidente Fábio Prado 	Para éguas nacio- 

nais de 3 e 4 anos - 2.000 rn (grama) - Prémios, Cr$ 
8.000.000, sendo Cr$ 5.000.000 à primeira colocada; Cr$ 
1.500.000 à segunda: Cr$ 1.000.000 à terceira: e Cr$ . 
500.000 à quarta. Aos criadores, IOG. 

lo 
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Vous Voila já bateu Murta, as demais se agrupam Já próxima ao disco, Vous Voila distancia Murta 

1.' 	Vous Voilã (fêmea, cOsi anho, 4 anos, de São Pau- 
lo, por Noceur e Noctambule, do Stud Timoneiro) 
José Alves, 60 quilos. Treinador, Francisco Dá-
vila. 

2.° - Murta (fêmea, alazã, 4 anos, de São Paulo, piii 
Adil e La Tour Belie, dos Haras Jahu e Rio das 
Pedras), Joaquim G. Silva, 60 quilos. Treinador, 
Castorino Borges. 

3.1  - Maça (fêmea, castanha, 4 anos, de São Paulo, por 
Roh Roy e dava, do Haras Morro Grande), Edgar 
Gonçalves, 60 quilos. Treinador, Avelino Piotto. 

4,0 - Pintura (fêmea, castanha, 3 anos, de São Paulo, 
por Nôvo Mundo e Graciosa, do sr. Theotooio Pi-
za de Lara), João M. Arnorim, 54 quilos. Treina-
nador, João de Castro Godoy. 

- Tabarana (fêmea, castanha, 3 anos, do Rio Gran-
de do Sul, por Ouroduplo e Tavua, dos srs. Fran-
cisco & Carlos Re\'erhel), Albênzio Barroso, 54 
quilos. Treinador, Carlos do Carmo Cabral. 

• - Mancha (fêmea, castanha, 4 anos, da Guanabara, 
por Mogul e Jamanta, do Stud Mimes), Dendico 
Garcia, 60 quilos. Treinador, Joanin Mariani. 

7." - Simpá.tica (fêmea, castanha, 4 anos, de São Pau-
lo, por Canaletio e Azedinha. do Stud Simpatia), 
José Fagundes, 60 quilos. Treinador, Waldomirii 
Xavier. 

8.° 	Guaraúna (fêmea, castanha, 3 anos, de São Paulo, 
por Mãt de Cocagae e A. A., da sra. Zélia G. Pei-
xoto de Castro), Carlito Taborda, 54 quilos. Trei-
nador, Mário de Almeida. 

9*) 	Kirma (fêmea, alazã, 4 anos, de São Paulo. por 
Boxeur e Ementa, do Haras São Luiz), Luiz Ri-
goni, 60 quilos. Treinador, Enir Feijó. 

Tempo, 124' o 5 10 grama leve) recorde, 120'' e 
4/10, de Gualicho. Diferenças: quatro corpos e dois 
corpos. Criador. Haras Faxina (Sr. Henrique de Toledo 
Lana). 

A ganhadora 

No G. P. Presidente Fábio Prado, que registrou o 
ingresso vitorioso de Vous Voilá na esfera clássica, a va-
lente neta de Sandjar provou o acerto da tentativa que 
então se fêz visando testá-la em distância maior. Até 
então vinha correndo como uma especialista em provas 
de velocidade. Com  isso, alargaram-se extraordinài'ia-
mente os horizontes de sua campanha futura. 

Vous Voilá tem 5 vitórias, urna no G. P. em fóco 
aqui e outra em prova de animação, levantando prêmios 
no valor de Cr$ 12.500.000. Além disso, obteve ainda 3 
segundos, 2 terceiros e 1 quarto lugares, descolocando-se 
apenas uma vez, correspondendo a essas atuações Cr$  
5.300.000 em prêmios. Assim, o total de seus ganhos já 
se eleva a Cr$ 17.800.000. Fêz ainda uma tentativa na 
Gávea, tendo participado do G. P. Internacional Major 
Suckow, em 1.000 m, no qual não foi feliz: em raia pe-
sada, na qual pouco rende, entrou no sétimo lugar. 

A prova de animação levantada por Vous Voilá, na 
temporada de 65, foi o Prêmio J. B. de Paula Souza, no 
qual, em 58" e 2, 1 10 para o quilômetro (grama leve), 
derrotou Kiguaria, Maça, Fogosa, Kansas Queen e Fe-
aestrela. 

Vous Voilã descende de Noceur, cavalo cuja produ-
ção é das menores, e da égua Noctambule, uma nacional 
cujo comportamento no haras resultou no seguinte: em 
1958, deu Reveuse, macho por Quiproquó: em 59, Samar-
c'and, macho por Nordic: em 60, Talavera, fêmea por 
Lucidon; em 61, nati-morto por Kameran Khan: em 62, 
Vous \Toilá, tendo ficado vazia nos anos de 63 e 64, de 
Noceur e Jolly Joker respectivamente. 

O final dos 2.000 iii mostrou 
unia. flaniante Vous \Toilá,  que 

alcançou sozinha o disco 
vermelho 
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Garanhões importados: 

PENNY STALL e LIGONIER 

LIGOTVIER, por Wordeii e J 7innarie, é irmão próprio 

de Treviéres, pai de TRENZADO, ganhador do último 

GRANDE PRÊMIO SÃO PAULO. 

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

tation, foi classificado com 9 st e 2 11) no Handicap Livre de 1964, ao 

lado de Pourparler e Soderini. Para se avaliar a alta significação dessa 

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

antes as mesmas 9 st e 2 113 a animais da categoria de Linacre Pardao, 

Romulus, Monade. Larkspur, Venture, Ballymoss, Darius, Aureole, 

Zucchero, Masaka, My Baby, Musidora, Borealis, Guif Stream e 

Cli a m o ssaire. 
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Prêmio Saily Drake 

22 (lo novembro - A campanha das éguas francêsas, 
adquiridas em Deauville pelo Jockey Club de São Paulo, 
para enriquecimento do planlél de,  reprodutoras do Pais, 
leve no Prémio Saily Drake uma interessante etapa, que 
serviu também para selecionar valores para um G. P. 
previsto para dezemhro, a elas igualmente destinado. 

Partida rápida e boa. Crinoline foi para a diantei-
ra, enquanto Trois Etoiles corria em segundo, com Vin-
dohona, Soupe, Tymira e Jasnetle a seguir. No final 
da reta oposta, Trois Etoi]es foi disputar a ponta cora 
Crinoline, para, finalmente, dominá-la no início da cur-
va, enquanto Vindobona melhorava para terceiro. Na 
reta, Vindobona assediou Trois Etoiles e, depois de curta 
luta, a dominou, para seguir fume rumo ao disco, sem 
que fosse ameaçada por Jasnetie que, tendo superado 
Trois Etoiles, obteve o segundo lugar. 

Resumo 
Prémio SaIly Drake 	Animação 	Faia éguas 

francêsas importadas pelo Jockey Club de São Paulo --
2.000 m (grama) 	Prêmios: 6.400.000, sendo Cr$ . 
4.000.000 à primeira colocada; Cr$ 1.200.000 à segunda: 
Cr$ 80.000 à terceira; e Cr$ 400.000 à quarta. 

1» - VindoboHa (fêmea, alazã, 4 anos, da França, por 
Blockhaus e Vigdis, do Haras Paraíso), Dendico 
Garcia, 57/8 quilos. Treinador, Walfrido Garcia. 

2.1  -- Jasnette (fênica, castanha, 4 anos, da Fiança, 1)01' 
Prince Taj e Jasna, dos FIaras São José e Expe-
dict us), Enrique Araya, 57 quilo.,,. Treinador, Os-
valdo Ulloa. 

3,0 - Trois Etoiles (fêmea, castanha, 4 anos, da França, 
por Fine Top e Cassiopée, da Soe. Agro-Pecuária 
Haras Brasil Ltda.), Joaquim G. Silva, 57 quilos. 
Treinador, Rafael Rondeili. 

40 -- Soupe (fêmea, castanha, 4 anos, da França, por 
Tapioca e Source, do Haras Pirajussara), Clóvis 
Dutra, 57 quilos. Treinador, Amazilio Magalhães. 

5» - Tymira fêmea, alazã, 4 anos, França, por Tyro-
ne e Vamii'a, do Haras Tibagi), João Souza, 57 
quilos. Treinador, Ferenz Biernasky. 

6. 1 	Crinoline (fênica, alazã, 4 anos da França, por Côte 
DOr II e Pendlewych, do Haras Eduardo Guilher- 

me), Alhênzio Barroso, 57 quilos. Treinador, Aci-
lio Schiavon. 

Tempo, 124" e 3/10 (grama leve); recorde. 120" e 
4/10, de Gualicho. Diferenças: três corpos e três corpos. 
Importador, .Jockey Club de São Paulo. 

A ganhadora 
Não poderia ser mais brilhante a campanha de Viii-

dobona: em 5 apresentações, obteve 3 primeiros e 2 se-
gundos lugares, com prêmios no valor de Cr$ 12.250.000, 
sendo Cr$ 10.000.000 pelas vitórias e Cr$ 2.250.000 pelas 
colocações. Além da prova de animação de que aqui se 
faz a resenha, levantou o Prêmio Rock, em 1.500 iii, areia 
leve, sôbre Soupe, Solonina e Amethyste, e o Prêmio De-
partamento de Produção Animal, em 1.500 m, areia mo-
lhada, sôbre Trois Etoiles, Soupe a Solonina. 

Vindobona, que é parte do precioso lote de éguas im-
portadas pelo Joekey Club de São Paulo, da França, é 
filha de Blockhaus, uni filho de Relic, vencedor 12 vêzes, 
merecendo destaque seus êxitos no Grand Handicap de 
Deauville, no Prix d'Ispahan, no Prix Henri Foy e no 
Prix Edmond Blanc. Por parte de mãe, Vindobona des-
cende de Vigdis, por Worden, que deu também Discophil, 
por Philius. 

f 

Vindobona, com seu jóquei fa- 
zendo posição derrota Jasnet- 
te, após cumprir uma meritó- 

tória atuação 
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Fash Gordon limita a luta à mera disputa da dupla 

11 

Nos 200 m, Irôndolo, Zaluar e Si'el lutam pela dupla 

Clássico Presidente Augusto 
Corrêa Barbosa 

27 de novembro -- Urna das mais brilhantes provas 
de velocidade da temporada de 66, o Clássico Presidente 
Augusto Corrêa Barbosa, reuniu em seu campo alguns 
especialistas em provas desta natureza, já consagrados, o 
que explica o seu valor. 

Batu Khan dificultou muito a partida e acabou lar-
gando mal. Tendo tomado a dianteira, Flash Gordon 
desenvolveu, desde logo, grande velocidade, tanto que 
prontamente livrou três corpos sóbre Sivel, enquanto 
mais atrás vinham Karatê, Zaluar e Irõndolo, êste muito 
desgarrado. Na variante, Zaluar melhorou para segundo. 
mas não pode se aproximar de Flash Gordon que, em 
ritmo acelerado, continuava galopando com rara desen-
voltura, tanto que, ao alcançar a Primeira das arquiban-
cadas, já trazia a vitória assegurada. Zaluar esmoreceu 
muito nos metros derradeiros, de sorte que acabou domi-
nado por Irôndolo, e ainda quase perdeu o terceiro posto 
para Sivel. 

Resumo 

Clássico Presidente Augusto Corrêa Barbosa 	Paia 
cavalos de 4 e mais anos 	1.000 m (grama) - Prêmios: 
Cr$ 6.400.000, sendo Cr$ 4.000.000 ao primeiro colocado; 
Cr$ 1.200.000 ao segundo; Cr$ 800.000 ao terceiro: e Cr$ 
400.000 ao quarto. Aos criadores, 10Ç 

1.1 	Flash Gordon (macho, alazão, 4 anos, de São 
Paulo, por Fort Napoléon e Sodóma, dos Haras 
São José e Expedictus), Enrique Araya, 50 qui-
los. Treinador, Osvaldo Ulloa. 

2.0 -- Irônilolo (macho, castanho, 7 anos, de São Paulo, 
por Iror e Farandole, da sra. Ivanir Garcia S. Cor-
rêa), Ermelinno Sampaio, 59 quilos. Treinador. 
Serafim S. Corrêa. 

30 - - Zaluar (ma(-ho, castanho, 5 anos, de São Paulo, 
por Ehoo e Sumatra, do sr. Theotonio Piza de La-
ra), Dendico Garcia, 59 quilos. Treinador, João 
de Castro Godoy. 

4 1  -- Sivel (macho, castanho, 5 anos, de São Paulo. por 
Kameran Khan e Dinastia, do Stud 24 de Agôsto), 
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Sebastião S. Silva, 59 quilos. Treinador, Joaquim 
B. Gonçalves. 

5 1  - Karató (macho, castanho, 4 anos, de São Paulo, 
por Takt e Portoire, do Haras Ipiranga) , Antonio 
Bolino, 50 quilos. Treinador, José S. de Souza. 

6 1  - Estribo (macho, tordilho, 4 anos, de São Paulo, 
por Martini e Arte, do Haras Guarehy), José P. 
Santos, 59 quilos. Treinador, Joaquim B. Gon-
çalves. 

7 1  - Kandro (macho, castanho, 4 anos, de São Paulo, 
por Ubi e Candra, do sr. Antonio Sallurn), João 
51. Amorim, 59 quilos. Treinador, Enir Feijó. 

8.' - Genial (macho, castanho, 4 anos, de São Paulo, 
por Jambolalo e My Hope, do Stud Pedra Verme-
lha), Sebastião L. Silva, 59 quilos. Treinador, 
Claudino Amarante Filho. 

FOItT NA-

P0 LEÕN 

1947 

SODÕMA 
1953 



0.' 	Batu i(lian macho, castanho, 6 anos, de São Pau- 
lo. por Fanatique e Reserva, do Haras São Fer-
nando), Francisco Feres, 59 quilos. 

Não correu Iroquês, Tempo, 58' e 8/10 (grama le-
ve) recorde, 57" e 6'10, de Teima. Diferenças: vários 
corpos e pescoço. Criador, Haras São José e Expedictus 
(família Paula Machado). 

O ganhador 

Tendo corrido 13 vêzes no País e uma na Argentina, 
Flash Gordon obteve 6 primeiros lugares, 3 segundos, 1 
terceiro e 1 quarto, com 3 descolocações, um dessas em 
San Isidro, no Prêmio Joc:key Club de Montevideo, levan-
tado pelo nacional Itamaratv. Seus prêmios somam Cr$ 
18.400.000, sendo Cr$ 14.500.000 alusivos às vitórias e os 
restantes CrS 2000.000 às colocações. 

Após uma campanha inicial, que totaliza 6 apresen-
tações e que resultaram em 3 vitórias e igual número de 
colocações, Flash Gordon. já então uma bela promessa, 
ingressou na esfera mais alta, passando a cumpri!' a par-
te mais importante de seus desempenhos: venceu o Prê-
mio Euzebio Queiroz Mattoso (animação). sôbre Daomé, 
Bandoneon, Kalapalo, Laurel, Aniversariante, Fabian e 
Itapivense (79" e 5/10 para os 1.300 m, na grama úmida):  

foi o segundo no G. P. Presidente Raphaei Aguiar Paes 
de Barros, vencido por Daomé, com vantagem de pescoço 
apenas, chegando após o filho de Sodõma os animais Vau-
tour, Winniki, Zaluar, Predomínio, Rethurkan, Sirol e 
Bandoneon: foi o quinto no G. P. Internacional Associa-
('ão Brasileira de Criadores do Cavalo (1.200 ni, grama), 
perdendo de Repicado, Frigia, Vous Voilá e Frigia, mas 
adiantando-se a Tuyuti, Seu Levy, Bandoneon, ,Jelant e, 
Bolita, Batu Khan e Prima Donna: malogrou no Clássi-
co Manfredo Costa Jr. (2.000 m), vencido por Non Plus 
Ultra, mas ficou depois provado que havia atuado em 
más condições físicas; levantou o Clássico Presidente 
João C. Leite Penteado (1.200 m, 73" e 510, areia leve), 
batendo Bandoneon, Kaito, Jelante, Pirikito, Queil, Za-
luar, Judô, Dakar, Municipal e I"õndolo; foi o segundo 
no Clássico Antonio Prado (1.609 m, grama), atrás de 
Itamaraty, mas a frente de Quertile, Biazon, Racónio, 
Non Plus Ultra, Zaluar, Jelante e Bandoneon; e, por fim, 
venceu o Clássico Presidente Augusto Corrêa Barbosa. 

Flash Gordon descende do cavalo europeu Fort Na-
poléon, ganhador de 5 provas na França e de outras duas 
no Brasil, e da égua nacional Sodõma, de boa campanha, 
cuja produção é a seguinte: em 1959, deu Carioca, macho 
por Coaraze; em 60, Djamal, fênica por Fort Napoléon, 
seguindo-se mais quatro filhos desse reprodutor: em 61, 
Eryon (macho): em 62, Flash Gordon; em 63. Gardingo 
(macho): e em 64, Irlandez (macho); seguiram-se em 
65, Jaguaré, macho por Di'agon Blanc; e nesta tempo-
rada, uma fêmea por Fort Napoléon. 

Ao cabo do quilômetro, Flash 
(ordou está sem sombra de 
adversário já que os deixou 

distanciados 

Prêmio Domingos Teixeira Leite 

4 de dezembro 	Numeroso lote de potrancas de 3 
anos compôs o campo do Prêmio Domingos Teixeira Lei-
te, uma prova de velocidade que, além de haver corres-
pondido técnicamente, proporcionou uma disputa sensa-
cional, que resultou em empate. 

Partida excelente. La Fiesta e Graçola ocuparam os 
primeiros lugares, mas sem destaque maior sõbre Leuella, 
Assessora e Pensierosa, vindo depois Aguada, Jaimhé e 
Jarming. Na altura da variante, Graçola dominou La 
Fiesta, que, pouco depois foi também dominada por As-
sessora e Louella que, imediatamente, atacaram Graço-
la e p01' ela passaram, para prosseguir em luta renhida 
até o disco. Consultado o pholochart, constatou-se que 
havia ocorrido empate entre Assessora e Louella. O ter-
ceiro posto coube à La Fiesta, ficando Pensierosa em 
quarto, uma vez que Graçola esmoreceu muito no final, 
terminando apenas no quinto lugar. 

Resumo 
Prêmio Domingos Teixeira Leite 	Animação 	Pa- 

ra potrancas nacionais de 3 anos - 1.000 m (grania) -- 
Prêmios: Cr$ 4.800.000, sendo Cr$ 3.000.000 à primeira 
colocada: Cr 900.000 à segunda: Cr$ 600.000 à terceira: 
e Cr$ 300.000 à quarta. Aos criadores, 10. 

1.0 	empatada, Assessora (fêmea, castanha, 3 anos, (te 
São Paulo, por Aram e Assina, do Stud Fiam-
hoyant), João Souza, 56 quilos. Treinador, Fe-
renz Biernascky. 

1.0 	empatada, Louella (fêmea, alazã, 3 anos, de São 
Paulo, por Flamboyant de Fresnay e Bergére, do 
Stud M. M. M), José Alves, 56 quilos. Treina-
dor, Joaquim B. Gonçalves. 
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3» - - La Fiesta (fêmea, castanha, 3 anos, de São Pau-
lo, por Takt e Fama, do Haras Ipiranga), An-
tonio Bolino, 56 quilos. Treinador, José S. Souza. 

4 11  - Pensierosa (fêmea, alazã, 3 anos, de São Paulo, 
Por Nôvo Mundo e Leira, do sr. Theotonio Piza 
de Lara), Alhênzio Barroso, 53 quilos. Treina-
dor, João de Castro Godoy. 

5» - Graçola (fêmea, castanha, 3 anos, de São Pauto, 
por Quebec e Maratona, dos Haras São José e 
Expedictus), Einrique Araya, 58 quilos. Treina-
dor, Andrés Molina. 

6. 1 	Aguala (fêmea, castanha, 3 anos, do Rio Grande 
do Sul, por Astro e La Dei'niére, do Stud Cam-
peão), José Fagundes, 56 quilos. Treinador, Fran-
cisco V. Navarro. 

7» 	Goiânia (fêmea, castanha, 3 anos, de São Paulo, 
por Maki e Vila Bela, dos Haras São José e Ex-
pedic'tus), Gastão Massoli, 56 quilos. Treinador, 
Osvaldo Ulloa. 

8. 	Jarming (fêmea, alazã, 3 anos, de São Paulo, por 
Zefir e Charming, do sr. Mário Tavares Leit(. , ), 
Fidelis Sobreiro, 56 quilos. Treinador, Antonio 
Na 1)1) 0 . 

90 	Jaimbé (fêmea, castanha, 3 anos, de São Paulo, 
por Zefir e Daimhé, do sr. Mário Tavaies Leite), 
Carlos Lombardo, 53 quilos. Treinador, Antonio 
Nappo. 

110. 1 	Nocella (fêmea, alazã, 3 anus, de São Paulo, poi 
Idaho e Merit, do ar. Habib Bazuni), Edson Amo-
rim, 56 quilos. Treinador, Daniel Henriquc's. 

11.0 - Samba Dancer (fêmea, alazã, 3 anos, de São Paulo, 
por Garholeto e Gatixa, do Stud If Money), José 
O. Silva Filho, 57 quilos. Treinador, João de 
Castro Godoy. 

12° 	Jovial Queen (fêmea, alazã, 3 anos, de Sã» Paul», 
por Jovial Juror e Onda Azul, do ar. Paulo Bar-
reto de Sã Pinto), João M. Amorim, 53 quilos. 
Treinador, Noé Monteiro. 

13.1  -- StiHg Ray (fêmea, castanha, 3 anos, do Paraná, 
l>o> Cyrnos e Revolução, do sr. Fernando Rober-
to B. Koehler), Manuel Silva, 56 quilos. Trei-
nador, Francisco Dávila. 

Tempo, 58" (grama úmida); recorde, 57" e 610, de 
Teima. Diferenças: empate e um corpo. Criadores: de 
Assessora, Haras São Bento (sr. Antonio Luiz Ferraz) 
de Louella, Haras Ipiranga (sr. Milton Lodi). 

As ganhadoras 
Assessora correu 10 vêzes, para obter 3 primeiros, 2 

terceiros e 2 quartos lugares, descolocando-se, pois, em 3 
oportunidades. Seus prêmios somam Cr$ 9.000.000, sen-
do Cr$ 7.000.000 pelas vitórias e Cr$ 2.000.000 pelas colo-
cações. Trata-se de uma filha do importado Aram e da 
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Louclia, por fora, encobrindo Assessora, empatam 

nacional Assina, cujo «stud recorda é o seguinte: em 
1963, Assessora; em 64, Assalto, macho por Aram; em 
65, Assanhada, fêmea por Tang; e em 66, Assombrada, 
fênica por King's Favourite. 

Louella foi apresentada 6 vêzes, para conquistar 3 
primeiros e 1 segundo, não se colocando nas duas opor-
tunidades restantes. Seus prêmios são os seguintes: Cr$ 
7.000.000 de primeiros lugares e Cr$ 700.000 pela coloca-
ção; total, Cr$ 7.700.000. Trata-se de uma descendente 
do europeu Flamhoyant de Fresnay e de Bergêre, cuja 
produção é a seguinte: em 1958, Gamão, macho 1)01' Mao-
guari: em 59, Bewitched, macho por Manguari; cai 60, 
Irma, fênica por Boxeur; cai 61, Jubiabã, fênica por 
Rameran Khan; em 62, Kinkara, fêmea por Flaniboyant 
de Fresnay; cai 63, Louella: cai 64, Mônaco, macho por 
Flaniboyant de Fresna y ; cai 65, abortou de Flaniboyant 
cIo F'resnav : e cai 66 iS>> foi padreada. 

Prêmio   E s c o r i a 1 

4 de dezembro -- Os potros de três anos ti\'erani 
oportunidade de fazer nos 1.800 ni do Prêmio Esconial 
uni valioso teste para sua futura campanha. A disputa 
em si foi, por outro lado, das mais interessantes. 

Partida excelente. Elveco despontou, passando a re-
sistir aos assedias de Lissó, Vigoroso e Bambolê, que pro-
curaram passar para diante; mas a situação se modificou 
quando avançaram Limpa Trilho e Netuno que, com ação  

melhor, acabaram por passar >elos que, cai Flui 5, ('01-

riam adiante. Pouco antes da entrada da reta, Bambo-
lê ficou eni terceiro, Com Lissó, Elveco, Vigoroso e Goniil 
depois. Na reta, Bamholê ficou cai terceiro, com Lissô, 
Elveco. Vigoroso e Gomil depois. Na reta final, Limpa 
Trilho e Netuno travaram forte luta e em luta cruzaram 
o disco, com alguma vantagem para Limpa Trilho. Bani-
balé pode manter a terceira posição. 



Resumo 

Prêmio Escorial 	Animação --  Para produtos na- 
cionais de 3 anos 	1.800 m (grama) - Prêmios: Cr$ 
4.800.000, sendo Cr$ 3.000.000 ao primeiro colocado; Cr$ 
000.000 ao segundo; Cr$ 600.00 ao terceiro; e Cr$ 300.000 
ao quarto. Aos criadores, 10/. 

1.0 - Limpa Trilho (macho, castanho, 3 anos, de São 
Paulo, por Belo e Traviata, do Stud Aranha & 
Aluisio), José Alves, 56 quilos. Treinador, Ed-
mundo Campozani. 

2.1  - Netuno niacho, castanho, 3 anos, de São Paulo, 
por Gualicho e La Tour Beile, dos Haras Jahu 
e Rio das Pedras), Joaquim G. Silva, 56 quilos. 
Treinador, Castorino Borges. 

3, 1 	Baiuholé (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, 
por Pharas e Cleclara, da Soe. Agro-Pecuária Fia-
ras Brasil Ltda.), Alhênzio Barroso, 56 quilor. 
Treinador, Rafael Rondelli. 

40 - Gomil (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, 
por Heliaco e Cligeuse, dos Haras São José e 
Expedictus), Enrique Araya, 56 quilos. Treina-
dor, Andrés Molina. 

5. 1  --- Persian Prince (macho, castanho, 3 anos, de São 
Paulo. por Minotauro e Cindereila, do si- . Raúl 
Eduardo da Cunha Bueno), Juan Marchani, 56 
quilos. Treinador, Mário Tibério. 

6.0 - Vigoroso (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, 
por Xaveco e Ovação, do Stud Jorna), Julio San-
tos, 56 quilos. Treinador, Avelino Piotto. 

7. 11  --. Realejo (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, 
por Jocelyn e Atiati, do sr. Habib Bazuni), Edson 
Arnorim, 56 quilos. Treinador, Daniel Henrique.s. 

8. 0  - Rolex (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, 
por Verdugo e Unitária, do Stud Vermelho e 
Préto), Luiz Rigoni, 56 quilos. Treinador, Pedro 
Gusso Filho. 

9 1) 	Gajão (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, 
por Swallow Tail e Nuvem, da sra. Zélia G. Pei-
xoto de Castro). Carlito Taborda, 56 quilos. Trei-
nador, Mário de Almeida. 

10.0 _ Elveco (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, 
por Xaveco e Ortega, do Stud Maria Valéria, Sa-
bino liodice, 56 quilos. Treinador, João de Cas-
tro Godoy. 

11.0 - Ljsó (macho, castanho. 3 anos, de São Paulo, por 
l.Jhi e Só, do sr. Antonio Sallum (, João M. Amo-
rim, 56 quilos. Treinador, Milton Signoreti i. 

12. 1  - Clorato:` (macho, castanho, 3 anos, do Rio de Ja-
neiro, 1)01' Cadir e Lonely, do Haras Paraiso), Jo-
sé O. Silva, 56 quilos. Treinador, Walfriclo Garcia. 

Caiu. Tempo, 112" e 4/10 (grama úmida); recor-
de, 109" e 6 1 10, de Veneziano. Diferenças: cabeça e trés 
corpos. Criador, Haras São Luiz (sr. Hernani Azevedo 
U Silva). 

O ganhador 

Apresentado 15 vézes, Limpa Trilho obteve 3 pI1niei-
ros, 4 terceiros e 4 quartos, com 4 descolocações. Seus 
prêmios somam Cr$ 10.400.000, assim divididos: Cr$ . 
7.000.000 de primeiros lugares e Cr$ 3.400.000 de coloca-
ções. 

Limpa Trilho é descendente de Ubi, que cumpriu boa 
campanha nas pistas, e de Traviata, cuja produção tio 
haras é a que se segue: em 1957, Amba, fêmea por Va-
gabond 11; em 58, Graviata, fêmea por Vagabond II: em 
59, Helebard, macho por ImIte-Lá; em 60, lata, fêmea 
por Halte-Lá; em 61, abortou de Ubi; em 62, Kiata, fé-
nica por Ubi; em 63, Limpa Trilho: em 64, Maviata, fé-
nica por Nordic; em 65, Naviato, macho por Pewler Plat-
ter: e em 66, leve produto de 1-lalte-Lá. 

Grande Prêmio Bolita 

EI de dezembro -- As melhores éguas francês(-,,.,, (li) 
valioso lote importado pelo Jockey Club de São Paulo, 
figuraram no campo do G. P. Bolita, que se disputou com 
inteiro êxito. 

Dada a partida em bom momento, a favorita L'En-
sorceleuse foi a Primeira a aparecer, mas em seu en-
calço foi lançada Rubonia, travando essas competido-
ras acirrada luta desde os primeiros metros, de forma 
deveras prematura, enquanto \Tindohona, Jasnette e as 
demais corriam depois. No final da reta oposta, Via-
dobona procurou participar mais ativamente da luta, 
avivando-se assim o «trains. Na reta final, as coisas se 
transformaram: enquanto L'Ensorceleuse e Rubonia es-
moreciam, Vindobona tomava a ponta, mas por poucos 
instantes, pois Jasnette, em longa atropelada, por ela 
passou, para acabar ganhando categoricamente. Vindo-
bona ficou em segundo, separada por vários corpos de 
L 'E n sorcel e use. 

Resumo 
G. P. Bolita - Para éguas francêsas importadas pelo 

Jca'key Club de São Paulo -- 2.400 iii (grama( Prê-
mios: Cr$ 8.000.000, sendo Cr$ 5.000.000 à primeira colo-
cada; Cr$ 1.500.000 à segunda: CrS 1.000.000 à terceira: 
e Cr$ 500.000 à quarta. Aos criadores. 10/. 

1 1  -- Jasnette fênica, castanha, 4 anos, da França, por 
Prince Taj e Jasna, dos Haras São José e Expe-
dictus). Enrique Araya, 57 quilos. Treinador, Os-
valdo Ulloa. 

2." -- Vindobona (fênica, alazã. 4 anos, da França, por 
Blockhaus e Vigdis, do Haras Paraiso), Antonio 
Bolino, 57 quilos. Treinados', Walfrido Garcia. 

3,0 - L'Ensorceleuse (fêmea, castanha, 4 anos, da Fr'an- 
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Na fase final mostra a prova firme êxito de Jasnete 

ca, por Le Haar e Tanais, do Haras Cuiabá>, Ma-
nuel Silva, 57 quilos. Treinador, Joaquim B. Gon-
çalves. 

4, 1 	Tyinira (fêmea, alazã, 4 anos, da Franca, por Ty- 
iene e Vaniira, do Haras Tihagi), João Souza, 57 
quilos. Treinador, Ferenz Biernascky, 

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

Soupe (fêmea castanha, 4 anos, da França, pai' Ta-
pioca e Source, do Haras Pirajussara), Clóvis Du-
tra, 47 quilos. Treinador, Amazilio Magalhães. 

70 	Saily Drake (fêmea, castanha, 4 anos, da França. 
por Phil Drake e Silver Moon, do Haras Guare-
hy), Edgar Gonçalves, 57 quilos. Treinador, Joa-
quim B. Goncalves. 

Tempo, 153" e 4 , 10 (grama molhada); recorde, 147' 
e 3/10, de Narvik. Diferenças: vários corpos e várioo 
corpos. Importador, Juckey Club de São Paulo. 

A ganhadora 

Das 10 vê/es nin que lo) :ulue( niuccia , ,Ia-,uuc_l1€ 0011 

c'eu duas, para oPtei -  ainda 4 segundos, 3 terceiros e 1 
quarto lugares, não se descolocandn, pois, em nenhuma 
oportunidade. Seus prêmios somam Cr$ 14.550.000, assim 
divididos: Cr$ 8.000000 de primeiros lugares e Cr' .  . 
6.550.000 de colocações. 

Jasnete venceu o Prêmio Transcendante, sóbre Vio-
le, Tymira, Saily Drake, Fine Yanda e BelIe Indienne, 
em 60" e 2/10 para os 1.000 rn, na grama, bem como a 
prova aqui focalizada. De suas colocações, merecem des-
taque o segundo no Prêmio Sally Dra,ke, de animação, 
para Vindobona, chegando adiante de Tinis Eloiles, Sou-
pc Tymira e Crinoline. em 2.000 m (grama), e a tercei-
ro no G. P. Ney Braga, quando da estreia das éguas im-
portadas, pala Belga e Transcendante. em 1.000 m gra-
ma>. 
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Binlogie 
Bactériophage 

PRINCE TAJ 1 E 
poli g&' 

1954 Pharos 
Nearc u, Nogara 

Malincti  
Slumtaz Blenheim 

Begun Mumtaz Mahal 

Pharos 
Pharis Carissima 

Tourrilion 
Arriba Orla nda 

Tourbilion 
Djebel Loïka 

A stér as 
Nrussa Esclarrnc'nde 

017 

4 	55550- 

Jasiiette desforra-se de Vindobona; L'Ensorceleuse em 3.0  

Jasnette é o primeiro produto de Jasna, urna filha 
de Auriban, claque que se tornou célebre por suas vio-
lentas atropeladas. Seu pai é Prince Taj, um filho de 
Prince Bio cujos descendentes alcançaram preços eleva-
díssimos nos leilões de Deauville deste ano. Entrou no 
haras há seis anos, após ter cumprido ótima campanha, 
da qual fazem parte as vitórias no Prix Saint Firmin e 
no Prix Saint Fargeau, o segundo lugar no Pi'ix Djehel, 
os terceiros no Prix Djehel e na Poule D'Essai des Pou-
lains, e o quarto no Grand Prix de L'Arc de Triomphe. 

Luriban 

JASMA 
1957 

Neribe 1 

Wr-tz 

1T 
No G. P. das francesas, Jas- 
nette, em função da longa dis- 
tância, mostrou uma evidente 

superioridade 



POLARISI 
José Eduardo e Evandro KherIakan 

conta com o serviço dos reprodutores 

Insha lia - Fogoso 
Fair Trial e Stafaralfa por Solario 	 Kameran Khan e PaImareIa, por Fharis 

Ái1IíItøiZI 

Hyperion 

Aureole 

1 Angelola 
AHstoces 	

Ow Tud en 
Tudor Minstrel 	

or Cast. 1961 1 	
Sansonnet 

Panorama 
Anne of Essex 	Queen of Essex 

Gainsborough 
1 Seene 

Donatelio II 
Feola 

A rietta 

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

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



Prêmio Uiysses Paes de Barros 
II de dezembro 	Três produtos de 3 anos e dois de 

4 compuseram o pequeno mas atraente campo do Prê-
mio UlvssesPaes de Bairos, que se disputou na distân-
cia de 2.000. Prevaleceu uni dos mais velhos. 

Partida excelente. Valendo-se do pequeno pêso que 
deslocava Xicungo foi 1/ara diante, abrindo logo dois 
corpos sôhre Full Hand e King Sun, enquanto Persian 
Prince e Netuno corriam depois. A partir dos 1.000 m, co-
rno fosse ainda lento o ritmo cia corrida, Fuil Hand pro-
curou dar caça ao vanguardeiro. Na reta, tendo-se iii-
tensificado a luta, ela chegou a ser emocionante. Nos 
últimos m, Fuil Hand pode bater o potro, ganhando em 
excelente tempo, na grama macia. King Suo foi o tercei-
ro, mas distanciado. 

Resumo 
Prémio Ulysses Paes de Barros - Animação -- Para 

produtos nacionais de 3 e 4 anos - 2.000 m grama) --
Prêmios: Cr$ 4.800.000, sendo Cr$ 3.000.000 ao primeiro 
colocado; Cr$ 900.000 ao segundo; CrS 600.000 ao tercei-
ro: e Cr$ 300.000 ao quarto. Aos criadores, 10 

1/> - Fuli Hand (macho, castanho. 4 anos, de São Pauto, 
por Heliaco e Cligeuse. dos Haras São José e Ex-
pedictus), Enrique Araya, 60 qu:los. Treinador, 
Andrês Molina. 

2.' - Xicungo (macho, alazão, 3 anos, de São Paulo, por 
Xasco e Xicana, do si-. Roberto Alves de Almeida), 
Albênzio Barroso, 54 quilos. Treinador, Rafael Ron-
del li. 

3.° -- Kng Suo macho, alazão, 4 anos, de São Paulo. 
001' Flambovani de Fi -esnay e Elaine, do Haras 
Ipiranga), Antonio Bolino, 60 quilos. Treinador, 
José S. Souza. 

4.` 	Netuno macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, 
Por Gualicho e La Tour Belie. dos Haras Jahu e 
Rio das Pedras). Joaquim G. Silva. 54 quilos. 

5,0 . Persian Prince (macho, castanha. 3 anos, de São 
Paulo. por Minotauro e Cinderelia, do sr. Raul 
Eduardo da Cunha Bueno, Juan Marchant, 546 
quilos. Treinador, Mário Tibério. 

Tempo, 127" e E 10 (grama úmida); recorde, 120" e 
4/10, de Gualicho. Diferenças: meio corpo e cinco cor-
pos. Criador, Haras São José e Expedictus (família Pau-
la Machado) 

O ganhador 
Fuli Hand correu 18 vêzes e m Cidade Jardim, obten-

do 7 vil ó1 - ias (duas cIclos em ii-o'ns  de animac'ão 1, 3 

Com firmeza, Full Hand registra urna bela vitória. 

gundos. 2 lerceiros e 1 quarto lugares, desc'o loca ndo-se. 
em 5 opor) unidades. Seus prêmios somam Cr$ 

17.100.000, sendo que Cr$ 14.100.000 correspondem aos 
triunfos, e Cr$ 3.000.000 às colocações. 

As vitórias de Fui] Hand, no Hipódromo Paulistano, 
foram as seguintes: Prêmio Scherzo (1.300 m, 91" e 110, 
areia), sôbre Aramis, Kangaroso, Fine Cofée e On Passe 
Pas: Prêmio Mainichi Schimhum (1.500 m, 94" e 5/10, 
areia), sôhre \Tautour. Kanovo, Mic'ron, Koneied, Luzi-
do, Ring Sun e Nuage: Prêmio Faim (2.000 ni, 123" e 
9'lO, grama), sõbre Mardil, Gastão, Santo Strato, Quin-
tus Férus e Fenício; Prêmo Sing Sing (2.200 m. 138" e 
6/10, areia), sôbre Sawer, Estbordo, Tagoré, Cai'ataí, 
Caio e Lutteur; Prêmio Fuil Hand (2.2000 iii, 139" e 
1/10, areia), sôhre Gastão, Caratai, Deão, Micron, Sawer, 
Quai'ihi, Winniki, Zoiba, Zest, Knock Out. Zigomar e 
Kelec'o: Prémio América, de animação (2.000 m, 125" e 
510, areia), sõbre Ring Scotch, Sawer, Magloire e Mu-
nicipal: e, finalmente, o Prémio Ulysses Paes de Barros, 
aqui focalizado. 

Full Hand atuou ainda 3 vêzes em outros prados: 
no de São Vicente, foi o segundo colocado Iii) G. P. São 
Vicente (2.400 m(, vencido por Daomé, chegando adian-
te de Queisto, Freedoni e outro -, em 2.100 m, em uma 
prova especial noturna, na semana do G. P. Brasil, bem 
como foi o segundo para Fiapo nos 2.400 ni do G. P 
Doutor Frontin, adiantando-se a Folio. Kamel, Gastão, 
Masetréu e Ring Scotc'h. 

Os dados referentes à origem de Fuil Hand, bem 
como o seu .-pedigree', figuram na resenha do Prêmio 
América disputado a ti de outubro e con i ante deste 
n/niei'o de' Tui'f e Fonienlu 

Prêmio Luiz Campos Ribeiro 

	

12 de dezembro - Corrido à noite, o Prérno Luis 	com firmeza; em terceiro, distanciado, terminou Ring La- 

	

Campos Ribeiro estabeleceu nova e interessante compa- 	wrence, empatando Flying Fury e Episád:o no quarto 

	

ração, desta feita entre animais de 4 e 5 anos. Os mais 	lugar. 

novos obtiveram as três primeiras coocações. 

Partida excelente Ring Scotch ganhou de ponta a 
ponta. Até o final da reta oposta, Ring Lawrence acio-
nou em segundo, ocasião em que Kanôvo o substituiu. 
Nos 700 m, Kanôvo atacou Ring Scotch, com êle travan-
do forte luta, que durou até o meio da reta final: neste 
ponto, Ring Scotch voltou a se destacar, para ganhar 

Resumo 

Prémio Luís Campos Ribeiro 	Animação - Prova 
cavalos nacionais de 4 e mais anos 	2.200 m (areia pela 
variante) - Prêmios: Cr$ 3.200.000, sendo Cr$ 2.000.000 
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ao Primeiro colocado: Cr$ 600.000 ao segundo; Cr$ 
400.000 ao terceiro: e Cr$ 200.000 ao quarto. Aos criado-
res 10. 

1. 0 	king Scotch (macho, alazão, 4 anos, de São Paulo. 

por Takt e Drósera, do Haras Ipiranga), Anto- 

nio Bolino. 55 quilos. Treinador, José S. Souza. 

2 . 0 	Kanõvo (macho, castanho, 4 anos, de São Paulo, 

por Ubi e Serra Nova, cio sr. Antonio Sailum), Julio 

Santos, 58 quilos. Treinador, Milton Signoretti. 

3° 	King Lawrenee (macho, castanho, 4 anos, de São 

Paulo, por Kameran Khan e Frolic, do Haras São 

Miguel), Edson Amorim, 55 quilos. Treinador, Da-

niel Henriques. 

40 - empatado, FJying Fury (macho, lordilho. 4 anos, 

de São Paulo, por Blackamoor e Avignon, dos Ha-

ras São José e Expedictus), Enrique Aray, 55 qui-

los. Treinador, Andrés Molina. 

4 1  - empatado, Episódio (macho, castanho, 5 anos, do 

Rio Grande do Sul, por Quasi e Cabala, do sr. Jo-

sé Augusto Raposo Meyer, Loacir Cavalheiro, 55 

quilos. Treinador, Francisco V. Navarro. 

6.0 - Enibu (macho, castanho, 5 anos, do Rio Grande 

do Sul, por Miel Rosa e Tavura, do Stud Rio Gran-

de), José Fagundes, 55 quilos. Treinador, Waller 

Ma rraci ni. 

7° 	Zest (macho, alazão, 5 anos, de São Paulo, por 

Kraus e Ëpoca, do desembargador Thrasyhulo Pi-

nheiro de Alhuquerque), Luiz Rigoni, 58 quilos. 

Treinador, Avelino Piotto. 

O ganhador 

Dezenove vêzes correu King Scotch em Cidade Jardim, 
cumprindo a seguinte campanha: 4 primeiros (um de 
animação), 4 segundos, 8 terceiros e 2 quartos; desta 
forma, apenas uma vez entrou descolorado. O total dos 

King Scotch, fàcilmente, bate Kanovo e King Lawreiice 

seus prêmios é de Cr$ 10.985.000, sendo que Cr$ 4.500.000 
correspondem aos triunfos e os restantes Cr$ 6.485.000 
às inúmeras colocações. 

Os êxitos de King Scotch foram os seguintes: em 
65, Prêmio Aniversário (1.200 m, areia, 74" e 6/10), 
sôbre Kifalah, Alle-Goak, Fenyang e outros; nesta tem-
porada: Prêmio Xasco (1.200 m, grama, 73" e 3/10, só-
bre Municipal, Akrow, Pleocádio e outros; Prêmio Fel-
lini (1.609 rn, grama, 100"), sôbre Nuage, Maverick, Feu-
do e outros; e o Prêmio Luiz Campos Ribeiro. 

Duas vêzes foi King Scotch levado a correr na Gá-
vea: no G. P. Dezesseis de Julho (2.400 m, grama), no 
qual entrou em terceiro, atrás de Fiapo e Fólio, batendo 
Falstaff, Masteréu, El Asteróide, Lord Ricardo, Egon, 
Venuto e Kamel, e no G. P. Doutor Frontin (2.400 m, 
grama), no qual malogrou, tendo então vencido Fiapo, com 
Fuil Hand e Fólio a seguir. 

King Scotch é filho do qualificado cavalo europeu 
Takt e de Drósera, cuja produção é a seguinte: após ter 
produzido, em 1962, o ganhador do Prêmio Luís Campos 
Ribeiro, teve no ano seguinte um nati-morto, por Kame-
ran Khan; em 64, Mais Qui, fêmea por Takt; em 65, 
Nycon, macho por Takt; e em 66, Obelisco, macho por 
Kameran Khan. 

Prêmio Almirante Tamandaré 
fl de dezembro - Embora aberto às éguas de 4 e 

mais anos, o Prêmio Almirante Tamandaré só reuniu 
representantes da geração mais nova. A despeito disso, 
e de terem sido inscritas sôrnente quatro competidoras, 
a disputa ofereceu momentos de emoção. 

Partida rápida e boa. Murta despontou, seguida de 
Simpática, vindo depois Maça e Fanciulla. Nos 800 m, 
Simpática começou a se aproximar de Murta, ao mesmo 
tempo em que Fanciulla passava por Maça, postando-se 
no terceiro lugar. Na reta, Simpática atacou Murta, que 
resistiu. Entre as duas competidoras estabeleceu-se re-
nhida luta, que acabou favorável a Simpática. Fanciulla 
manteve o terceiro lugar, enquanto Maça pouco rendia. 

Resumo 
Prêmio Almirante Tamandaré - Animação - Para 

éguas nacionais de 4 e mais anos - 1.609 m (grama) - 
Prêmios: Cr$ 4.000.000, sendo Cr$ 2.500.000 à primeira co-
locada; Cr$ 750.000 à segunda; Cr$ 500.000 à terceira: e 
Cr$ 250.000 à quarta. Aos criadores, 10'4. 

1. 0 	Simpática (fêmea, castanha, 4 anos, de São Paulo, 

por Canaletto e Azedinha, do Stud Simpatia), Luiz 
Rigoni, 58 quilos. Treinador, Waldomiro Xavier. 

2.0 	Murta (fêmea, alazã, 4 anos, de São Paulo, por 
Adil e La Tour BelIe, dos Haras Jahu e Rio das 
Pedras), Joaquim G. Silva, 58 quilos. Treinador, 
Castorino Borges. 

30 - Fanciulla (fêmea, castanha, 4 anos, de São Paulo, 
por Race Horse e Veneta, do Haras Santa Therezi-
nha), Clóvis Dutra, 56 quilos. Treinador, Hugo 
Molina. 

40 	Maça (fêmea, castanha, 4 anos, de São Paulo, por 
Roh Roy e Clava, do Haras Morro Grande), Al- 
bénzio Barroso, 58 quilos. Treinador, Avelino Pinto. 

A ganhadora 
Nas 26 vêzes em que foi apresentara, Simpática ob-

teve 7 vitórias (duas em provas de animação), além de 3 
segundos, 4 terceiros e 4 quartos lugares, descolocando-se, 
pois, em 9 páreos. Com  isso, seus prêmios se elevaram 
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O disco surpreende Simpática em vantagem sôbre Murta 

Prêmio   
17 de dezembro -- Potros de 3 anos disputaram o 

Prémio Natal. A prova reuniu oito deles, apresentando 
campo heterogéneo, por isso mesmo interessante. Por ou-
tro lado, ofereceu um final dos mais eletrisantes. 

Partida rápida e boa. Redstone apareceu na dian-
teira, seguida de Lissó, mas, nos 1.400 m, Vigoroso forçou 
e passou para a frente, correndo próximos também Gi'a-
peto e Elveco, ficando Gomil entre os últimos colocados. 
No final da curva da Vila Hípica, Lissõ assediou Vigo-
roso mas êste, uma vez na reta, voltou a se destacar. 
Quando o vanguardeiro, nos 200 m finais, parecia ter a 
vitória assegurada, surgiu Gomil em forte arremetida; 
com rapidez passou por Lissó e Nogaré, e logo investiu 
sóbre Vigoroso, acabando por livrar pequena vantagem 
no último salto. Nogaré e Lissó terminaram a seguir. 

Resumo 

Prémio Natal -- Animação - - Para produtos nacio-
nais de 3 anos 1.800 m (grama) Prêmios, Cr$ 4.800.000, 
sendo Cr$ 3.000.000 ao primeiro colocado; Cr$ 900.000 ao 
segundo; Cr$ 600.000 ao terceiro; e Cr$ 300.000 ao quar-
to. Aos criadores, 10 1, ,- 

1. 0  - Gomil (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, 
por Helíaco e Cligeuso, dos Haras São José e Ex-
pedictus), Enrique Araya, 55 quilos. Treinador, 
Andrés Molina. 

2.0 	Vigoroso (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo. 
por Xavéco e Ovação, do Stud Joana), Julio San-
tos. 58 quilos. Treinador, Avelino Piotto. 

3,0 	Nogaré (macho, tordilho, 3 anos, de São Paulo, 
por Clarão e Noneto. do Stud 007), Gastão Mas-
soli, 55 quilos. Treinador, Jorge Oliveira Jr. 

4,0 	Lissó (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, por 
Ubi e Só, do sr. Antonio Sallurn), João M. Amo-
rim, 58 quilos. Treinador, Milton Signoretti. 

5,0 ._ Elveco macho, castanho, 3 anos, de São Paulo. 
por Xavéco e Ortega, do Stud Maria Valéria), 
Dendico Garcia, 58 quilos. Treinador. João de 
Castro Godoy. 

6.0 	Grapeto (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo. 
por Nordic e Grapa, do Haras Eduardo Guilher- 

a Cr$ 16.565.000, correspondendo às vitórias Cr$ 12.500.000 
e às colocações, Cr$ 4.065.000. 

As 7 vitórias de Simpática, em ordem cronológica, 
foram as seguintes; Prêmio Karlsbad (1.600 m, areia, 
106' e 4/10), sôbre Pamine, Miris, British Grass e ou-
tras; Prêmio Círculo Militar de São Paulo (1.300 ni, 
grama, 80" e 2/10). sôbre Sheen, Malícia, Rimada e ou-
tras; Prêmio Fról (1.400 m, grama, 85"), sôbre Yanora, 
Zia Ziva, Furna e outras; Prémio Hypocrite (1.609 m, 
grama. 98" e 8/10), sôbre Rendeira, Fanciulla, Fan Club 
e Colancy; Prêmio Jockey Club do Rio Grande do Sul. 
de animação (2.000 m, grama, 130" e 8/10), sõbre Far-
roupilha do Sul, Rimada, Felinta e outras; Prêmio Em-
botada (1.600 rn. areia, 99", sôbre Farroupilha do Sul, 
Fanciulla, Maça, e outras, e a prova que aqui se co-
menta. O primeiro desses triunfos foi obtido em 65; os 
demais, nesta temporada. 

A origem e o «pedigree» de Simpática podem ser en-
contrados na resenha do Prêmio Jóquei Clube do Rio 
Grande do Sul (29 de outubro), também constante deste 
número de «Turf e Fomento,. 

Nata   
me), Alhênzu Barroso, 58 quilos. Treinador, Aci-
lio Schiavon. 

7 11  . Reilstone macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, 
por Minotauro e Goyesca, do Stud Satélite), Ma-
nuel Silva, 58 quilos. Treinador, Waldorniro Xa-
vier. 

8.1 	Tarascon (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, 
por Aram e Basófia, do Stud Timoneiro), José 
Alves, 55 quilos. Treinador, Francisco Dávila. 

Não correu Clorato. Tempo, 115" e 3/10 (grama 
molhada); recorde, 109" e 6/10, de Veneziano. Dife-
renças; mínima e vários corpos. Criador, Haras São 
José e Expediclus família Paula Machado>. 

O ganhador 

Seis vézes apenas foi apresentado Gomil e em três 
não se colocou; as demais tentativas resultaram em duas 
vitórias uma de animação), além de um quarto lugar. 
Seus prémios são os seguintes; Cr$ 5.000.000 pelas vitó-
rias e Cr 400.000 pela colocação, o que dá a soma de 
Cr$ 5.400.000. 

Além de haver vencido a trova aqui focalizada, Go-
mil antes levantou o Prêmio Violon Celeste (1.609 m, 
grama, 99" e 9/10), sôbre Fiteiro, Neutron, Guacho, 
L'Express, God DOr, Geniese, Galarin, Gavarni, Eheipo, 
Gongá, Aldi Lá e Flamheau. 

Gomil, um irmão próprio de FulI Hand, descende, 
pois, de Heliaco, brilhante craque nacional, e de Cligeu-
se, égua de grande origem, também nacional, cuja pro-
dução é a seguinte; em 1961, deu Enoch, macho 1)01' 

Dragon Blanc; em 62, FulI Hand, macho lol' Heliaco; 
em 63; Domil; em 64, Indocile, macho por Quebec: em 
65, Joyense, fêmea por Quebec; e em 60, N.N., fêmea 
também por Quebec. 

Gomil, no último salto, livrará vantagem sôbre Vigoroso 

5°  

j 
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HARAS SÃO LUIZ 

Salto - Estado de São Paulo 

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

prêmios ganhos. 

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

ganhos. 

GARANHÕES 

Owen Tudor 
PEWTER PLATFER 

Jennydang Colombo 
Inglaterra Salmarq 

f 	Pharis 
PHARAS 

Astronomie J 	Astérus 
França Likka 

f 	Relic 
MORDI( 

Normandie Pharis 
França 

Chope dv Nord 

Ring Salmon 

Miracoulos f Mirade 
Brasil 

Lily 	aI 	the 	Valley 

Pewver P!atter 
FLAT.FOOT 

Kamar Seventh Wonder 
Brasil Bountilul 
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G. P. Lineno de Paula Machado 

IS de dezembro 	Conhecido também corno Compa- 	 Bernardo S. A.), Alhênzio Barroso, 60 quilos. Trei- 
iacão de Produtos, o G. P. Linneo de Paula Machado, ao 	 nadoi, Alexandre Roslvorowski. 
apagar das luzes da temporada, faz um valioso nonfron- 
lo entre os animais de 3 e 4 anos. Neste ano, apenas 	40 	Nascate macho, alazão, 3 anos, cio São Paulo, por 
um potro foi inscrito para enfrc'ilI ar uni forte grupo 	 Gualicho e Garrarna, do Stud Med( , iros), Uiias 
mais velho e, embora tivesse corrido bem, não 1 evc' êxito 	 Bueno, 54 quilos. 	Treinador, Luciano Previatt i 
rnaioi . 	 Neto. 

Olheiro e Naconio difi'ultaiam a partida, que só foi 
dada quando se retirou o confirmador. Como Kacónio 
tivesse corrido para çh'nl ro, contra Nascate, teve de ser 
contido, mas o atraso sofrido não foi de monta. Noo 
Plus Ultra despontou, com Olheiro em segundo, vindo 
depois Nascale, F'ull Hand, Messidor e Kacõnio. Nos 
1.500 m, os três primeiros eram ainda os acima citados, 
na ordem, ao tempo o em que Kac'ónio melhorava para 
quarto e Messidor pala quinto, ficando FulI Hand em 
último. Nenhuma alteração foi registrada até que os 
animais alcançaram a reta de chegada, momento em que 
Olheiro atacou Non Plus Ultra, enquanto progrediam 

- Fuli Hand (macho, castanho, 4 anos, de São Pau-
lo, l)O' Heliaco e Cligeusc'. dos Haras São José e 
Expedictust, Enrique Araya, 60 quilos. Treina-
dor, Andrês Molina. 

- Olheiro (macho, castanho, 4 anos, de São Paul, 
por Royal Chief e Ceylon Rose, do Haras Eduar-
do Guilherme), Luiz Rigoni, 60 quilos. Treinador. 
Ac'ilio Sc'hiavon. 

Tempo, 125" e 4/ 10 (grama molhada): recorde, 120'' 
e 4- 10, de Gualicho. Diferenças: dois corpos e meio e 

Kacõnio vai firme; Mc'ssiIor luta com Non Plus Iii ia Próxmo ao disco, liacônio traz Messittor (l('l'l'tltililO 

Messidor e Kac'Onio, aquele por fora, e êste pelo meto de 
raia. Nacõnio envc'redou pcil' uma passagc'm aparecida 
entre Olheiro e Nasc'ate e, nos 300 m, Messidor chegou 
a tomar a ponta, mas foi atacado e logo dominado for 
Kac'õnio, que então se destacou, para ganhar folgada-
mente. Messiclor manteve o segundo lugar, com vanta-
gem sobre Non Plus Ultra. 

Resumo 
G. P. Linneo de Paula Machado - - Comparação de 

Produtos - Para produtos nacionais de 3 a 4 anos 
2.000 m (grama) 	Prêmios: 8.000.000, sendo Cr$. 
5.000.000 ao primeiro colocado: Cr$ 1.500.000 ao segundo; 
Cr$ 1.000.000 ao terceiro: e Cr$ 500.000 ao quarto. Aos 
c'r,adores. 10 

Kacõnio (macho, castanho, 4 anos, de São Paulo, 
por Peter's Choic'e e Helic'õnia, do Stud JaraguH, 
José Alves, 60 quilos. Treinador. Joaquim B. Gon-
çalves. 

Messidor (macho, castanho, 4 anos, de São Paulo. 
por Caporal e Dyharine, dos Haras Jahu e Rio das 
Pedras), Joaquim G. Silva, 60 quilos. Treinador. 
Castorino Borges. 

3° -- Nomi Plus Ultra (macho, raslanho, 4 anos, de São 
Paulo, por Gaudeamus e Rainy, cio Haras São 

meto corpo. Criador, Haras São Luiz ( sr. Fiei nani de 
Azevedo e Silva). 

O ganhador 
No final da campanha dos três anos, Kacõnio já 

havia se firmado como dos melhores elementos cia gera-
ção, ganhador que fora do Derby Paulista e do G. P. 
Consagração: a seguir, no confronto com os mais ve-
lhos, continuou ganhando de forma esplendida. Seus 
prêmios já totalizam Cr$ 47.750.000, c'orresponde,ldo Cr$ 
40.500.000 às vitórias e Cr$ 7.250.000 às colocações, isso 
em 17 apresentações no País, que resultaram em 7 vitó-
rias, uma delas em prova de animação e 4 em clássico". 
Obteve ainda 7 colocações: 3 segundos e 4 terceiros, dc's-
colocando-se, pois, em 3 oportunidades apenas, contando-
-se entre essas sua boa atuação no G. P. São Paulo, em 
que foi o quinto, atrás de Trenzado, Zenabre, Dámelo e 
Olheiro, mas adiante de Non Plus Filtra, Biazon, Gastão, 
Itamarat,y, Ducado, Kamel, Calcado, Quarihi, Predomínio, 
Daonié. Loconde, Luciano Diez e Rondon (2.400 m, gra-
ma pesada). 

Correu também uma vez na Argentina, em novem-
bro último, ao tomar parte no G. P. Carlos Pellegrini, 
em que foi o sétimo, na qualidade de primeiro dos es-
trangeiros a cruzar o disco. Recorda-se que a prova foi 
vencida por Forli e que o produto nacional, além de ter 
tido contra si o estado anormal da pista, foi prejudicado 
em plena reta. 
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As vitórias de Kacõnio foram as seguintes: no inicio 

de sua campanha, derrotou Cisne Negro, Cuoro, Vitudo 

e outros (1.1)00 ai, grama, 60 e 8 , 10), bem como bateu 
King Sun, Gastão. Mirion e outros (1.400 m, areia, 86''). 

A prova ele animação por éle obtida foi o Prêmio Prima-

vera 1.609 m, grama, 100" e 1 10), tendo então trava-
do com Kurrupako um emocionante duelo, suplantando 

ainda Aniversariante, Quintus Fêrus e outros. As pro-

vas clássicas que integram seus ganhos foram o G. P. 
Derhy Paulista (2.400 m, grama, 150" e 2 , 10), sõbre Mas-

cate, Gastão, Cisne Negro, Aniversariante, Amasis, San-

to SOaI o e Ring Lawi'ence o G. P. Consagração 3.900 
iii. grama, 104"), sõhi'e Gastão, Nageur, F'aim e Nuage; 

o G. P. Presidente da República (2.400 m, grama, 148" 

e 210), sõbie Messidoi', Itamarat',', Daomé e Gastão; 
e o G. P. Linneo de Paula Machado. 

Nacõnio não p od e  atuar no G. P. Brasil, por haver 

sofrido uni cont matenipo. que i ntel'rom) eu seu treinamen-
to. Entre suas colocações, duas merecem registro: os e-
gundo para Nageur no G. P. Linneo de Paula Machado 
de 63 2.000 m) e a mesma colocação no «29 de Ou) vi-

bro» deste' ano, para Messidor (3.000 m) 

Kacônio é filho do europeu Peter's Choic'e, cuja 
crescente eficiência como reprodutor está espelhada nos 
números das estatisticas anuais, e a nacional Helic'õn)a, 

que não chegou a correr, e que tem o seguinte estucl 
record : em 1058, Mucianita, fênica por Sun Vattey 
em 59, vazia de Gael: em 60, Onda Brava, fênica por 

Sun ValleY: em 61, vazia de Sun Valley; em 62, Kacõ-
nio ; era 63, Liconia, fêmea por Lucidon ; em 64; Macónia, 

fênica por Eta! Foot; em 65, vazia de Noi'die; e em 66, 
Olicônia, fêmea por Peter's Choie'e. 

G. P. Linneo de Paula Macha- 
do serviu para que Kacôn!o 
regjstrasse uma vitória das 

mais expressivas 

Prêmio Vi ndobona 

26 de dezembro 	O Prêmio Vindobona constituiu a 

última piava destinada às éguas francêsas cumprida na 

temporada, tratando-se, aliás, de um páreo de animação 

que serviu para que \Te'loutée provasse sua evolução tée-

nica. 

Dada a partida em momento oportuno, Soupe apa-
receu adiante, seguida de Trois Etoiles, enquanto Vetou-

tée e Tymira ficavam mais atrasadas. No final da reta 

aposta, Trois Etoiles e Veloutée progrediram e, antes 

do final da curva da Vila Hípica, já haviam dominado 
Soupe. Uma vez lia seta final, Veloutée atacou Ti'ois 

Ultrapassadas as pedras, Veloutée bateu as rivas 

Etoites e, tendo encontrado pequena i'esislência, logo a 
dominou, para ganhar com muita autoridade. Trois Eioi-
les ficou na segunda colocação. 

Resumo 
Prémio Vindobona 	Animação 	Para éguas fran- 

cêsas importadas pelo Jockey Club de São Paulo 
2.200 m are'ia pela variante) -- Prêmios: Ci - ,i 6.400.000, 

sendo Cr$ 4.000.000 à primeira colocada; Cr$ 1.200.000 à 
segunda: Cr 800.000 à terceira; e Cr$ 400.000 à quarta. 

1." 	Veloutée (fênica, alazã. 4 anos, da França, por 
Camhi'emer e Veloutine, da Agro-Pecuária Para-
napanema Ltda.), Enrque Araya, 57 quilos. Trei-
nador, Ferenz Biernasr'ky. 

Trois Etoiles fênica, castanha, 4 anos, da Fian-
ça, pai Fine Top e Cassiopóe, da Sociedade Agro-
Pecuária Hai'as Brasil Ltda.), Alhênzio Barroso, 
37 quilos. Treinador, Rafael Rondelli, 

3." 	Tyinira (fênica, alazã, 4 anos, da França, por Ty- 
rone e Vamira, do Haras Tihagi), João Souza. 37 
quilos. Treinador, Fei'enz Biei'nasc'ky. 

ii 



Cranah 
Cocirageuse 	Fidgety 

Night 

Tourbilion 
Coar azo 

Corrida 

Trinidad 
C  Saphinha 

Sapho 

Astérus 
., Foimastérus 

Formoso 

1$ 
a 

5 '- 	esaf '3tr 

, 

- 

• 

e 	1 

/ 

4. -- Soupe 	fêmea, castanha, 4 anos, da Fiança, por 
Tapioca e Sourc'e, do Baias Pirnjussaia) Clóvis 
Dutra, 57 quilos. Treinador, Amazilio Magalhães. 

Tempo, 141' e 5/10 (areia molhada); recorde, 137" 
e 4/10. de Messidor. Diferenças: três corpos e dois cor-
pos. Importador. Joekey Club de São Paulo. 

A ganhadora 

Das 6 vêzes em que Veloutée foi apresentada, cor-
rendo crescentemente melhor, venceu duas (uma vez em 
prova de animação), bem como obteve 1 segundo, 1 ter-
ceiro e 1 quarto lugares, para se descoloc'ar na oportu-
nidade restante. Seus prêmios totalizam Cr$ 8.500.000, 
sendo que Cr$ 7.000.000 correspondem às vitórias e OS 

restantes Cr$ 1.500.000 às colocações. 

Além de haver vencido o Prêmio Vinclobona, Velou-
tée levantou também o Prêmio Haras Santa Bárbara, 
batendo Brise Matinale, Liddyte, Amethyste e Fine Yan-
da, não obstante ter partido com algum atraso. Para OS 

1.300 m (areia pela variante) empregou 83" e 5/10. 

Veloutée é filha de Crambremer e Veloutine, por As-
trophel. O cavalo ganhou 5 provas, inclusive o Saint-
-Leger de Doncaster, o Prix de Cadran e o Grand Prix 

GOMIL 	 VELOUTÉE 
i\iacho, Castanho 	 Fêmea, Alazã 
1963, São Paulo 	 1963, Franca 

ri 
Creme Ren- 

File ra 

.5 	versér 1 
Semoule 

o 
e 	 Astérus 

Astrophel 	Dorme 

de Ia Ville de Vichy. Evidenciou sempre muita resistên-
cia. Veloutine é mãe de outros ganhadores: Very Quick 
(por Quicke), Soisette (por Mériclíen), Ermeline (por 
Sayani), Feê du Mil (por Free Man), Atlanta (por Nau-
ride), Nerée (por Tantiéme) e La Valelte (por Lavan-
d im). 

1 Easton 
Tornorro\v 	i Coquerel e 

Precipita- 
Chamossairo 	 tion 

Sno\vherry 

G. P. Consagração 

31 de dezembro -- Como conseqüência da nova orien-
tação técnica adotada pelo Joc 1 ey Club de São Paulo no 
que se refere à campanha dos animais de três anos, r) 
G. P. Consagração, última etapa da Tríplice-corôa, foi, já 
nesta temporada, antecipado i ara o final do ano, ga-
nhando assim maior validade técnica e dando também 
mais qualidade às atuacões dos produtos. Aliás, o G. P. 
Consagração de 66, sem dúvida em boa parte por in-
fluência de sua nova situação cronológica, teve como 
característico marcante um cunho incomum valor, tanto 
por sua expressão quanto pela disputa pr'prianeite dita 
que ofereceu. 

Muita rápida e boa a partida. Redstone logo des-
pontou, seguido de Good Will, com os demais muito agru-
pados. Corridos os primeiros 500 m, os concorrentes 
formaram-se em fila indiana, todos buscando os henefi-
cios da cêrca interna. A ordem ao cruzarem o disco pela 
primeira vez, era a seguinte: Redstone, Good Will, Tajar, 
Dilema, Gavarni, Gomil, Maroto e Limpa Trilho. Tal 
ordem não se alterou até que fosse alcançada a séta dos 
1.40[( m, local onde Tajar forçou, juntando-se a Good 

Will, indo ambos, de pronto, ao encalço de Redstone, que 
louco resistiu. Antes do final da reto oposta, Tajar 
lassou paar a dianteira, ficando Good Will em segundo, 
um corpo avançado em relação a Dilema, vindo depois 
Redstone, Gavarni, Gomil, Limpa Trilho e Maroto. Nos 
800 m, Dilema forçou por fora e obrigou Goocl Will a 
atacar Tajar, que resistiu até a entrada da reta final. 
Foi então que Dilema dominou Good Will e Tajar, cor - - 
rendo para a cêl'c'a interna, enquanto Gavarni e Gomil 
começaram a avançar, passando, ràpidamente, por Gooct 
Will e Tajar. Faltando 400 m para o disco, Gomil ba-
teu Gavarni, aproximando-se de Dilema. Ëste, instiga-
do com rigor, resistiu; como Gomil insistisse, a luta se 
intensificou, mantendo-se indecisa até as proximidades do 
disco, que foi cruzado em primeiro lugar por Dilema, 
com pequena vantagem sõbre Gomil, ao tempo em que 
Gavarni ficava em terceiro, já então sem ameaçar a du-
tação técnica adotada pelo Jockey Club de São Paulo no 
passou para a dianteira, ficando Good Will em segundo, 
pia, e Maroto, após longa atropelada, ficava em quarto, 
suplantando Limpa Trilho por diferença mínima, no «pho-
(ochart». 

Na primeira curva. Redstone ponteia em ritmo fraco 
	

Em fila indiana os potros fazem a passagem inicial 
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Gomil assedia Dilema; Gavarni coloca-se em terceiro 

Resumo 

G. P. Consagração 	3.a prova da Tríplice-coroa 
Paulista 	Para produtos nacionais de 3 anos 	3.000 m 
(grama) 	Prêmios, Cr$ 16.000.000. sendo Cr$ 10.000.000 
ao primeiro colocado; Cr$ 3.000.000 ao segundo: Cr$ 
2.000.000 ao terceiro; e Cr$ 1.000.000 ao quarto. Aos 
criadores, 1U Í ; 

Dilema (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo. 
por Major's Dilemma e Opera, do Stud Maioral), 
João M. Amorim, 56 quilos. Treinador, Jorge Oli-
veira Júnior. 

Gomil (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, 
por Heliacu e Cligeuse, dos Haras São José e Ex-
pediclus), Enrique Araya, 56 quilos. Treinador 
Andrés Molina. 

3 1 	Gavarni (macho, alazão, 3 anos, de São Paulo, por 
Royal Forest e Golden City, do Stucl Seahra), Luis 
Rigoni, 56 quilos. Treinador, Pedro Gui.zo Filho. 

Maroto (macho, alazão, 3 anos, de São Paulo, por 
Flamhoyant de Fresnay e Zazá Bonilha, do Haras 
Louveira), Urias Bueno, 56 quilos. Treinador, Os-
valdo Franco. 

Limpa Trilho (macho, castanho, 3 anos, de São 
Paulo, por Belo e Traviala, do Slud Aranha & 
Aluizio), Aleksian Artin, 36 quilos. Treinador, Ed-
mundo Campozani. 

6. 	000d Will (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, 
por Dragon Blanc e Queen Bee, do sr. Max Peri-
rnan), José Alves, 56 quilos. Treinador, Walde-
mar de Paula Mendes. 

7." - Tajar (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, por 
John Araby e Soldaneila, do sr. Erwin Morgenro-
th), Antonio Ricardo, 56 quilos. Treinador, Ge-
raldo Morgado. 

O disco está próxinio: Dilema resiste ao adversário 

8. 	Redstone (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, 
por Minotauro e Govesca, do Stud Satélite), João 
P. Martins, 56 quilos. Treinador, Waldomiro Xa-
vier. 

Tempo, 193" e 8/10 (grama úmida); recorde, 185" 
e 5,/10, de Gualicho. Diferenças: pescoço e um corpo e 
meio. Criador, Haras Terra Branca (sr. Alberto Mar-
chione). 

O ganhador 
Tendo malogrado no G. P. Ipiranga, na milha, e 

vencido tanto o Dei'hy Paulista (2.400 m), quanto o 
G. P. Consagração (3.000 m), Dilema provou que o aca-
nhado do primeiro percurso foi a causa primacial de não 
ter êle podido render de acordo com suas reais possibi-
lidades. 

Dilema, incluindo-se uma tentativa feita na Gávea, 
correu 15 vêzes, para obter 5 vitórias (duas clássicas, 
uma de animação e (luas eliminatórias), além de 1 se-
gundo, 4 terceiros e 2 quartos lugares, descolocando-se, 
pois, em 3 oportunidades. Seus prémios somam Cr$ 
52.700.000, correspondendo às vitórias Cr$ 48.000.000 e às 
colocações, Cr$ 4.700.000. 

O registro das vitórias de Dilema é o seguinte: Pré-
mio Tejo, derrotando Realejo, Oi'aleur, Químico, FIam-
beau, Domênico, Gotardo e Niquel (1.000 ni, grama, 61" 
e 6/10): Prêmio Golardo, derrotando Dack King, Ben-
vindo, Techeyenne, D'Arc, Toi'y, Dedal, Cavão, Anatole 
e Redstone (1.400 m, areia pela variante. 87") Prêmio 
Carlos Paes de Barros, de animação, derrotando Xicun-
go, Dark King e Billy Beis, ainda que tivesse partido 
com atraso (1.800 m. areia, 113") ; G. P. lJerby Paulista, 
derrotando Tajar, Gavarni, Maroto, D'Arc, Gobelin, Xi-
cungo, Good Will, Naftol, Walad, Galaripo e Sereno 
(2.400 m, grama, 151" e 7/10); e, por fim, o G. P. Con-
sagração, aqui em fóco. 

Mais detalhes sóbre a campanha e a origem de Dile-
ma, inclusive o 'pedigree , podem ser encontrados na 
resenha que se fêz, neste mesmo número, do Derby Pau-
lista, matéria que abre a crônica das atividades do Hi-
Iiódromo Paulistano no último trimestre de 66. 



Brasil poderá' ser o "Ocala" 

da criação sulamericana 
por Leon Rasniussen 

Leon Rasmussen, que em outubro deste ano visitou o 
turfe paulista, em companhia de um grupo de criadores 
norte-americanos e de outro cronista turfístico, Ali Wes-
son, é um destacado elemento do jornalismo especializa-
do dos Estados Unidos. Sua secção no importante jor-
nal «The Morning Telegraph» é leitura obrigatória nos 
meios turfísticos de seu pais; intitula-se «Rasmussen on 
Blood li nes». 

E o primeiro trabalho de Rasmussen sóbre nossa 
criação que TURF E FOMENTO oferece neste número 
aos seus leitores, em ótima tradução de Henrique As-
sumpção, cronista de «O Estado de S. Paulo», diretor da 
Sociedade de Criadores e Proprietários de Cavalos de 
Corrida de São Paulo e da Associação de Cronistas de 
Turfe do Estado de S. Paulo, técnico em treinamento e 
«expert» em assuntos da criação. 

Pretendemos transcrever nos números seguintes os 
demais comentários de Rasmussen. 

Na próxima década a história da criação do puro-
sangue na América do Sul será, por certo, a própria 
história do Brasil. Esse pais será o «Ocala» (<) do vas-
to continente abaixo do Equador. A Argentina conti-
nuará sendo o Kentuchy da América do Sul, mas o Bra-
sil, depois de muitos anos de criação do puro-sangue sem 
muita direção, está agora tomando drásticas medidas 
para que não só venha a projetar no cenário do Conti-
nente, mas também, para tornar seu cavalo puro-san-
gue internacionalmente conhecido. A fórça que está 
orientando esta nova era da criação brasileira chama-se 
Jockey Club de São Paulo, dirigido por homens de de-
terminação e competência indiscutiveeis, êles próprios 
já são criadores de sucesso. 

Há quatro anos, em 1962, o Jokey Club de São Paulo 
construiu seu Pósto de Fomento Agro-pecuário, em urna 
bela área situada perto de Campinas, a cêrca de 100 mi-
lhas de São Paulo, «urna iniciativa que deu a criação 
nacional uma nova vida». Isto, salienta o próprio Jockey 
Club, é a «materialização de uma longa espera pelos cria-
dores e até, pelos homens de turfe em geral». Com 
efeito, nos próximos anos, quando o progresso do Brasil 
já estará definitivamente assegurado, um marco por 
certo separará duas épocas distintas: «antes da existên-
cia do Posto» e «depois da existência do Posto». Enfim, 
o Posto marcará a nova éra da criação do puro-sangue 
Brasileiro. 

Seis notáveis propósitos 

Seis notáveis propósitos orientam o Posto: 

1 	Atendimento a maior parte possível dos inte- 
ressados em utilizar os serviços de qualificados reprodu-
tores; 

2 	Estudo e a investigação dos problemas relacio- 
nados com a produção, tais como, fertilidade, esterilidade 
e proporção de crescimento; 

3 - Estudo dos problemas atinentes às doenças in-
fecto-contagiosas e parasitas (merminose): 

4 - Estudos sôbre ambiente, alimentação e pasta-
gens. 

5 - Difusão das conclusões através dos estudos aci-
ma mencionados e também dos melhores métodos pala 
se cuidai' de reprodutores, éguas-mães e haras em geral; 

6 - Formação de pessoal especializado através de 
curto curso de higiene, limpeza e cuidados aos reprodu-
tores. 

O Posto foi situado nas proximidades de Campinas 
por varias razões: a topografia é favorável apresentando  

terreno razoavelmente plano, com pequenas elevações. 
A terra é de diversas qualidades, o que facilitará as pes-
quizas de diferentes tipos de pastagens. Já existem vá-
rios haras localizados nas redondezas, incluindo-se al-
guns dos melhores do Brasil. Desde a fundação do Pos-
to, pelo menos 14 haras foram construidos na área, em 
terrenos vendidos pelo Jockey Club aos criadores, que 
assim «poderão usufruir de ilimitadas vantagens ofere-
cidades pelo Club, de maneira direta ou indireta». Essas 
vantagens incluem «assistência técnica, facilidade para a 
obtenção dos serviços de esplendidos reprodutores e co-
operação no atendimento às égua» reprodutoras». 

Administrados 

Moderno em seus mínimos detalhes e construído após 
acurados estudos, o Posto ocupa 375 acres. Há um pa-
vilhão destinado aos reprodutores e 126 «boxes» para as 
éguas levadas ali para serem padreadas. O administra-
dor do Posto é o dr. Ulrich Ralph Reiner, um veteriná-
rio que deixou de ser professor para ocupar o cargo. 
O Posto foi construído em forma de círculo para a faci-
lidade do contrôle e de seu próprio funcionamento. Do 
seu quartel general, o dr. Reiner pode ver um acidente 
que aconteça em qualquer local. No centro deste circulo 
existe um pavilhão coberto dos mais belos, destinado a 
mostrar os reprodutores e as éguas-mães. 

O Posto é, de fato, urna vila com vida independente. 
Possue uma escola para os filhos dos trabalhadores, que 
moram quase todos em casas térreas bem construídas. 
Dispõe de um magnífico laboratório, muito bem equipado, 
e mais dois outros veterinários, assistentes do dr. Reiner. 
O laboratório está equipado até mesmo com uma mesa 
operatória, que pode ser transportada para qualquer lu-
gar onde um animal precisa ser operado. Aos 126 co-
cheiras destinados às éguas são técnicamente perfeita». 
Os tetos são isolados, há excelente ventilação e existe 
uma via de concreto, entre os grupos que permite aos 
empregados dar alimentação e por água sem necessidade 
de nelas entrar. Sua ótima construção assegura máxima 
proteção contra as variações da temperatura. 

Outras facilidades são: garage coberta, carpintaria, 
oficina mecânica e depósito de arame para cêrca. Exis-
te ainda uma bomba de gazolina e uma maternidade 
para as éguas, que em geral, chegam ao Posto, 30 (tias 
antes de serem cobertas. 

Novas construções estão sendo feitas, tais como um 
pequeno bar o restaurante e acomodações para os 30 em-
pregados solteiros. Cêrc:a de 150 empregados trabalham 
no Posto. Ele é, pràticamente, auto suficiente sob to-
dos os aspectos. 

Durante a temporada de 1965-66, sete reprodutores 
fizeram a monta; Aram, Coaraze, Corpora, King's Fa-
vourite, Royal Forest, Tang e Jour et Nuit III. Suas 
campanhas, «pedigrees» e produções serão mencionadas 
em outras reportagens. As éguas a êles destinadas são 
antes qualificadas e depois selecionadas por uma comissão 
nomeada especialmente para esse trabalho. Esta co-
missão visita os haras em que elas se acham, submeten-
do-as a exame físico e só depois são aceitas. Com  esses 
ótimos reprodutores e tão severo regulamento para a 
escolha das éguas, o progresso da criação do Brasil será 
urna realidade em uni futuro breve. 

« Nota da redação - Ocala, nome a que Leon Ras-
mussen recorre para estabelecer a comparação inicial 
desse seu interessante trabalho, é rica zona dos Estados 
Unidos, que por sua ação no campo da criação dos ani-
mais de corrida representou e ainda representa fator de 
alto relevância no erguimento da poderosa «elevage» 
norte-americana. Dali continuam saindo, todos os anos, 
inúmeros ganhadores de porte clássico. 
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TURF INTERNACIONAL 

1tamaraty leva à Argentina 
o brilho da criação nacional 

A. tentativas feitas 1)01 produtos brasileiros, em no-
vembro último, nas provas internacionais de San Isi-
dro, em absoluto resultaram infrutíferas, tendo Itama-
raty colhido bóa soma de méritos para a criação nacio-
nal, pois assinalou retumbante éxito no Prêmio Inter-
nacional Jockey Club de Montevidéu. ao  tempo em que 
Jelante obtinha animador terceiro no Prêmio Jockey 
Club dei Peru. 

Belo feito 

Atuando com 60,5 quilos, Itamaraty, ainda assim, 
cumpriu na milha do Prémio Internacional Jockey Club 
de Montevidéu um desempenho magnifico, que recebeu 
da crônica argentina os mais fartos elogios. Na opor-
tunidade, derrotou Sacramento, o brilhante milheiro chi-
leno, filho de Serlorius e Belle Aurore, por Atphan, que, 
em Monterrico, no Peru, triunfara na milha internacio-
nal do Prêmio Organizariôn Sudamericana de Fomento 
deI Pura Sangre de Carrera, derrotando o peruano Da-
rico, a chilena Cortina, o argentino Signorino e outros 
mais. 

Da prova vencida por Itamaraty participaram ain-
da outros notáveis milheiros, como os argentinos Ceibo 
(que foi o terceiro) e Yuspe, o segundo favorito, além 
cio uruguaio Matador II, eleito preferido do público. 

A prova teve o seguinte desenvolvimento: após uma 
trabalhosa mas boa partida, alguns concorrentes atua-
ram muito agrupados, até que Yuspe apareceu na van-
guarda, logo ampliou para três corpos sua vantagem 
sôbre Matador II, vindo depois Equis, Ceibo, Hasta 
Cuanclo, Itamaraty e os demais. Na altura dos 1.200 ci., 
o tordilho vanguardeiro mantinha ainda três corpos de 
vantagem, seguido de Matador II e Hasta Cuando. com  
Ceibo já atacado por Itamaraty, ambos adiante de Sa-
cramento, Equis e Scooter. Nesta ordens entraram na 
reta final e cumpriram parte dela, notando-se então o 
esmorecimento de Yuspe, enquanto o jóquei de Itama-
raty o lançava em vigorosa atropelada. Faltando 150 
co para o disco, Yuspe parou de vez, assumindo Itama-
raty a vanguarda, para passar a travar com Ceiho e 

ITAMARATY 
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Sacramento, êste último em forte arremetida, enspol. 
gante luta. Resistiu sempre e ganhou em magnífico 
estilo, enquanto Sacramento terminava em segundo. Com  
Ceibo muito próximo, seguidos de Se Fue, Scooter, do 
peruano Mário, de Carson, Equis Equis, do uruguaio 
Matador, de Hasta Cuancio, My Friend, Yuspe e do 
nacional Flash Gordon, que teve uns desempenho apa-
gado, muito aquens de suas reais possibilidades. 

Dados técnicos 
Prêmio Iternacional Jockey Club (te Montevidéti - 

1.600 co. (grama) - 1.000.000 de pesos ao ganhador. 

1.0 - Itamaraty (Brasil), J. Alves, 60,5 quilos 

tamaraty, em vibrante arre- 
mate, domina o chileno Sa- 
crainento e o argentino Ceu- 

bo, em San Isidro 



2.° - Sacramento (Chile), P. Ulloa, 59.5 quilos 

31 -- Ceibo 	(Argentina, 	C. 	Sauro, 	60,5 	quilos 

40 
- Se 	Fue 	(Argentina), 	R. 	Ciafardini, 	60,5 quilos 

-- eooter 	(Argentina), 	H. 	Ciafardini, 	50,5 quilos 

6.1  - Mário 	(Peru), 	P. 	Alquinta, 	60,5 	quilos 

Carson 	(Argentina), O. 	Nardi, 59,5 quilos 

8.0 Equis 	EtILIiS 	(Argentina), 	O. 	Teves, 	59,5 quilos 

90 	
- Matador 	II 	(Uruguai), 	M. 	de 	Sanlís, 	59,5 quilos 

10.0 - Hasta 	Cuando 	(Argentina). 	E. 	Jara, 	59,5 quilos 

11.0 My 	Fried 	(Argentina), 	A. 	Etchart, 	59,5 quilos 

12.0 Vuspe 	(Argentina), 	R. 	Zapata, 	53,5 	quilos 

13. 1  - Flash 	Gordon 	(Brasil), 	A. 	Barroso, 	59,5 quilos. 

Não correram Vino Viejo, Abandono, Sugarfoot, Ra-
ser e Araini. Tempo, 97" e 2/5 (grama pesada). Dife-
renças: meio corpo e pescoço. Criador, Haras Ipiranga 
(sr. Milton Lodi) . Proprietário, 1-taras Polaris (srs. José. 
Eduardo e Evanctro Kherlakian). Treinador, Mário Ti-
bério. ltamaraiy: macho, castanho, nascido em São 
Paulo, em 1960, por Kameran Khan e Floric. por Djebel. 

Quem é 

O excelente produto brasileiro Itamaraly é uni fi-
lho dos europeus Kameran Khan e Frolic. Sua mãe, 
após ter ficado vazia do mesmo Kameran Khan, em 
1957, deu, no ano seguinte, Glory, fêmea por Fairy King: 
era 50, ficou vazia; em 60, produziu Itamaraty; em 61, 
Jangadeiro, macho por Minotauro; em 62. King Lawren-
co, macho por Kanieran Khan; cm 63, Lovely, fêmea 
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por Takt; cai 64, Magnific, fênica por Takt; em 65, Na-
tasha, fêmea ainda por Takt; e, nesta temporada, teve 
produto deKameran Khan. 

A campanha de Itamaraty é, por todos os títulos, 
esplêndida. No Hipódromo da Gávea atuou 3 vêzes, 
não tendo sido muito feliz, embora finalizasse em quarto 
no G. P. Brasil de 65, levantado por Zonabre sôbre Ran-
dom e Solfeo, o que lhe valeu o prêmio de Cr$ 5.000.000. 
Malogrou nas oportunidades restantes: G. P. Brasil deste 
ano e G. P. IV Centenário da Cidade do Rio de Janeiro. 

Em Cidade Jardim, o neto de D,jebel atuou 35 vê-
zes, que foram transformadas em 8 triunfos (entre êles 
3 clássicos e uma prova de animação), bem como obteve 
19 colocações; assim, em 8 oportunidades apenas deixou 
de figurar no marcador. 

Seus triunfos principais .oram obtidos no Clássico 
Presidente da República (2.400 m., 152" e 9/10, areia 
encharcada), derrotando Zenabre, Caratai e Young Lo-
ve; no Clássico América (1.800 ai., 111", grama leve), 
batendo Narcel, Kebir, Kaito, Impacto, Demétrïus e Ita-
pegi; no Clássico Antonio Prado (1.609 m., 97" e 6/10, 
grania leve), superando Flash Gordon, Quertile, Biazon, 
Kacõnio, Non Plus Ultra, Zaluar, Jelante e Bandoneon; 
e no Prêmio Imprensa (2.000 ni., 124" e 5/10, grania le-
ve), derrotando Egoísmo, Zumbi, Harvard, Ul)  and Doing, 
Tagoré, Al Jabhar, Kartini e Caratai. 

Na temporada de 65, além de havei' atuado sem êxito 
nos Grandes Prêmios São Paulo e Brasil, Itarnaraty foi 
apresentado mais 5 vêzes, entrando em segundo no 
Clássico Governador do Estado (2.000 ni.), vencido por 
Zenabre; terceiro no Clássico João Sampaio (2.200 m.), 
levantado por Faim sóbre Gastão; terceiro tio Clássico 
Presidente da República (2.400 m.), conquistado por,  Ka-
cónio sõbre Messidor; terceiro no G.P. Gal. Couto de Ma-
galhães (3.400 ai.), vencido por Zenabre sôbre Gastão; 
e primeiro no Clássico Antonio Prado, mais acima foca-
lizado. 

Desta excelente campanha, além do milhão de pesos 
obtidos na Argentina, que correspondem a cêrca de Cr$ 
9.500.000, Itamaraty levantou no País a apreciável soma 
de Cr. 45.773.000, que assim se dividem: Cr$ 15.600.000 
de primeiros lugares e 05 restantes Cr$ 30.175.000 de 
colocações. 

Outras atuações 

Também Kacônio e Jelante forani levados à Argen-
tina, na mesma ocasião, aos quais juntou-se indo da 
Gávea, o cavalo Fiapo. O primeiro e o último atuaram 
no Gran Premio Iternacional Carlos Pellegrini, corri-
do em 3.000 m., em grama pesada, com 10.000.000 de pe-
sos ao ganhador; quanto a Jelante, foi êle apresentado 
tios 1.000 ai. do Prêmio Internacional Jockey Club dei 
Peru. 

Embora tivesse tido contra si dois fatores decisivos: 
a raia (te grama anormal, tia qual tem seu rendimento 
grandeaiente diminuído, e o prejuizo sofrido cai plena 
reta, provocado pelos desvios de linha de Ranthos e 
Gallero. Kacónio foi ainda o sétimo a chegar, significan-
do tal colocação ter sido êle o primeiro dos estrangei-
ros a cruzar o disco. A vitória foi obtida pelo invicto 
potro Forli (Aristophanes e Trevisa, por Advocate), que 
foi escoltado por Alíer, seguindo-se Proposal, Rio Lim-
pio, Ranthos, Gallero, Kacônio, Cortijo, Ninfalo, Dámelo, 
Mentolatuni, Saskatoon, Torrens, Fiapo, Sonko e, por 
último, o chileno Prólogo. Os três quilômetros foram 
percorridos em 188" e 3/5 pelo pensionista de Juan La-
pisto, que pertence ao Stud Riqui e é uni produto do 
Haras Ojo de Agua. 

Quanto a Jelante, seu terceiro no Prêmio Intel'na-
cional Jockey Club dcl Peru foi bom. Tendo corrido 
adiante, perseguido por Barranga e Caro Figlio, foi de-
salojado da primeira posição cêrca de 250 m após a 
largada, passando Caro Figlio para diante, enquanto 
Batranga e Exotismo corriam próximos do cavalo na-
cional. O «(iam» foi fortemente acelerado, tendo Je-
lante perdido terreno tanto em favor de Barranga e 
Exotismo quanto de Ahbeville, mas, nos metros finais, 
reagiu e ocupou a terceira colocação, enquanto Barranga 
acatava por superar Caro Figlio, chegando depois Pri-
vilegiado, Ahheville, R. Pereira e Exotismo. 

Jelante, que foi niero azar, teve a direção de Al-
hénzio Barroso. O ganhador Barranga, foi montado por 
Eduardo Jara, tratando-se de uni pensionista de F. A. 
Costa, filho de Bonicate e Pretexta, por Phidias. 
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Haseitine, 

sua origem e 
possibilidades 

por L. 0. R/lh'iro /a Si/ia 

Neste ano de tão ricas importações, que se sucederam 
de forma a dar aos apaixonados pela criação do puro-san-
gue de corrida a certeza de que a sctevage» nacional cami-
nha a passos firmes e certos rumo ao progresso, urna delas, 
a do cavalo italiano Haselline, merece especial registro pelt 
importância técnica de que se reveste. 

Ë Haseltine, pois, que apresentaremos a seguir de for-
ma a permitir aos nossos leitores fazerem considerações 
sõbre sua origem e possibilidades nos haras da familia 
Paula Machado: 

Quando o Cel. W. Hal Walker doou ao govérno da In-
glaterra a sua propriedade, compreendendo o Haras Tully, 
na Irlanda, com urna triatena de reprodutoras, três gara-
nhões e diversos animais de ano, dois anos, e recém-nasci-
dos, já gozava, corno estabelecimento de criação, uma fama 
assegurada, pois ésse liaras havia já sido o bêrço de uma 
grande série de ganhadores famosos, dos quais ainda nos 
recordamos hoje dos nomes de Charles O'Malley, Ulsiei' 
King, Prince Palatine um dos restauradores da linhagem 
masculina de St. Simon nos dias de hoje), e éguas da or -
dem de Jean's Folly, Black Cherry, e muitas outras. A 
êste mesmo haras havia pei'tecido Gondolette que, depois 
de haver dado excelentes ganhadores, havia sido vendida 
em 1912 a Lord Derhy, fundando no 1-Taras Stanley uma 
das mais valiosas estirpes de animais de corrida pois que 
se tornou na antepassada de Ferry. Ti'anquil, Hyperion, 
Hunter's Moon, Bosworth, Fair Copy, e muitos outros mais). 

Uma das éguas que se encontrava no Haras Tully era 
Lily Rose, nascida no mesmo hai'as em 1907, filha de Wil-
dfowler e de Rose Ronald. por Day Ronald e Wild Rose, 
por Beau Bi'umrnel e Rose of York, por Speculum e Rouge 
Rose. 

Rouge Rose, se não tivesse outros motivos, bastaria o 
de ser a mãe de Ben dOr, um dos esteios da criação bri-
tânica e que hoje se espalha pelo mundo inteiro. Sua fi-
lha Roxelane, após brilhantíssima carreira clássica, levada 
à França, produziu Roi Herode que, sem ter sido o melhor 
filho de Le Smaritain nas pistas, proporcionou, com sua 
volta à Irlanda, a restauração da linhagem masculina de 
Herod, quase extinta naquela época, vindo a ser o pai de 
The Tetrarch, que restaurou o sucesso da côr tordilha, 
naquela época quase desaparecida. Rose Ronald, mãe de 
Lily Roce, foi a antepassada de Commanderie, clássica ga-
nhadora na França. 

Voltando a Lily Rose, verificamos que ela deu urna 
filha que foi a sua continuadora na criação. O Haras de 
Tully foi transformado em sNatioaal Stud» e, corno pro-
priedade do rei da Inglaterra, ou digamos melhor, da co-
rõa inglêsa, passou a produzir campeões após campeões, e 
dêle sairam ainda muitos animais cuja descendência hoje 
figura nos melhores «pedigrees» do mundo. Assim é que 
apareceram The Panthei', Big Game, Sun Chariot, Blanche 
(a mãe de Blandford e antepassada de Santa Claus), e uma 
infinidade de outros. 

Assim, a filha de Lily Rose, que foi continuadora dessa 
linhagem no National Stud chamou-se Tillywhim, e eia fi-
lha de Minoru, outro produto do Haras Tully que venceu 
o Derby de Epsom e logo depois foi vendrdo para a Rússia, 
onde desapareceu durante a revolução bolsc'hc'vista. Til-
lywhini, conquanto modesta nas listas, se tornou fecunda 
reprodutora c' deu uma série grande de bons produtos. 

1 Haras 28 de Outubro 

Atibala 	(Km. 74 - Atjbaia - Perd6es) 

Reprodutor 

Burpham 

Levino - 1961 1 	Scottish 
Dilemma 

Reprodutoras 

Gamela 	-- 1956 

Ibaubi 1959 

Landa 1959 

Caleïía 1960 

Vedetinha 	-- 1959 

En Roue 	- 1958 

Decisão 1960 

Enzima 1962 

Amanita 1954 
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Sua filha Royal Fancy, por Royal Realrn (um dos ga-
ranhões presenteados pelo Cel. Waiker) foi a mãe de 
Elhereal, por Elhnarch, a qual produziu Astrid, mãe de 
Panastrid, hoje famosa por suas corridas e também mãe de 
Chevast rui. 

Outra filha de Tillywhim, Denver, por Cobrado, e a 
mãe de Denver Star, por Bois Roussel, que deu Brilliant 
Street, por Solferino. 

A seguir surgiu Tommy Atkins, por Spion Kop, um 
excelente ganhador, que também foi utilizado na criação. 
Sua filha seguinte, Enrichment, por Tracery, deu urna 
excelente potranca: Embaras de Richesse, por Phalaris, 
que, por sua vez, foi a mãe de Ernhorough, 1)01 Gainsbo-
rough, levado a Austrália como garanhão, deu um ele-
vario número de bons ganhadores, dos quais é justo se des-
tacar Bernhorough, que, após brilhantes sucessos, foi ven-
dido para os Estados Unidos, onde figura na primeira linha 
dos garanhões até os dias atuais. Outra filha de Enrich-
meni, chamada Endowment, por Silvem, é a mãe de Gene-
rous Gift, por Diligence. E ainda uma terceira filha de 
Enrichrnent, chamada Emolument. por Gainshorough, pro-
duziu Refresher, por Fair Trial, uma excelente ganhado-
ra, e ainda foi a mãe de Honorarium, por todos conhecida 
como produtora de Grandmaster, garanhão hoje famoso 
por se encontrar no «pedigree» de Sweet Solera. 

O filho seguinte de Tillywhim foi Figaro, por Cobrado, 
que, após boas corridas, foi aproveitado na criação e dele 
veio para o Brasil uma filha, Figurante, que, como repro-
dutora do Haras Tarnhoré, deixou uma grande descendên-
cia de animais de utilidade ampla. A seguir, Tillywhirn 
deu outro macho, Monk's Way, por Friar Marcus, bom ga-
nhador também. 

Outra filha de Tillywhim, de nome Tilia, por Rol He-
rode, veio a ser a mãe de Lyme Regis, uni excelente ga-
nhador. 

Mas o produto de Tillywhim que mais nos interessa 
é um dos mais novos, isto é, Dauniont, por Diligence. Esta 

HARAS SÃO MANOEL 

J.irdia.f Mirir,, 	- 	J 'i n d i í 

Forte, 956 
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Z E F 1 R - 1956 

Lambert SimeI 
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1 Little Jess 

égua foi esplêndida nas pistas e, entre suas três vitórias, 
conta-se a do Coronation Stakes, havendo ao todo levan-
tado, naquela época. £6331. Levada ao haras Daumoni 
produziu Boltonian, um vencedor de 10 provas, para dar 
a seguir a excelente Caretta, ganhadora do Queen Mary 
Stakes, em Ascot, e do £4013, tendo ainda se colocado em 
terceiro nos Mil Guinéos. Caretta era filha de Phalaris ou 
Solario e, levada ao haras, produziu numerosos ganhado-
res, além de ter sido mãe de Annetia, por Fairway, ga-
nhadora dos Mil Guinéos da Irlanda (depois a mãe de 
Neat Escape, Teneretta, Basso, Clan, Mouzin, Glasgow Pa-
Neat Escape, Teneretta, Basso, Clan, Mouzin, Glasgow 
Paddock, e sobretudo de Annie Oaklev, esta última tendi) já 
dado Tender Annie, terceira no Oaks, e Fontaneila, bem 
como Aíming High, ganhadora do Coronation Stakes, em 
Ascot). Outro produto de Caretta foi Murrayfield, por Big 
Game, excelente ganhador, havendo Caretta ainda produzido 
Shere Ali (ganhador e garanhão no Perú), Makena, Winca-
ra, Ardent, Shipshape (mãe de Saratoga), e Faimetta, que 
já deu Leadenhall, Sarda, Persetta, Faro, Forkoma e Fal-
coneta (estas duas últimas já produzidas na Itália, para 
onde foi vendida). 

A última filha de Daumont foi Fair Dame, por Fair-
way, a qual deu Fair Shot (ganhadora do Leicestershire 
Oaks), Ttkka Rani, que, em 1948, deu Hopeful Duchess, por 
Hyperion, uma alazã muito tipicamente da aparência dêsse 
filho de Gaishorough e Selene. 

Hopeful Duchess começou sua atração de reprodutora 
na Inglaterra, onde deu em 1953 o potro Made Ali, por 
Mirza II, que foi exportado para a India, onde foi bom ga-
nhador. A seguir, deu Hyparca, em 1954, por Niccolô 
delt'Arca, vendido para a Austrália; no ano seguinte deu 
um potro que morreu, para ficar vazia em 1956. 

O produto seguinte de Hopeful Duchess foi Toreador, 
nascido em 1957, filho de Tenerani, e no ano seguinte deu 
urna potranca que morreu, tendo ficado vazia em 1959. 
Nessa época foi coberta por Tenerani e vendida para o 
criador Frederico Tesio, e enviada para a Itália, onde nas-
ceu seu produto, o potro Haseltine, de que falaremos a s(-
guir. Vazia novamente em 1961, deu depois Harriet Da-
cker, por Nimbus, também nascida na Inglaterra e expor-
tada para a Itália, onde foi boa ganhadora. A seguir, deu 
um potro por Mark Ye Well, exportado com a mãe para a 
Itália, novamente cheia de Mark Ye Well, pala 1963. 

Haseltine é, naturalmente, o produto que nos interes-
sa, e que foi até agora o melohr produto de Hopeful Du-
chess. Inteiramente do tipo de Hyperion, êsse filho de Te-
nerani é uni alazão que em nada se parece com o seu pai 
Tenerani. Nas pistas foi um dos melhores potros do seu 
ano, havendo defendido com brilho as côres de Dormelto, 
tomando parte em provas de escol, vencendo os prémios 
Tevei'e, Firenze e Roma, ganhando ainda os Dois Mil Gui-
néos Italianos e o G.P. Citta di Torino. 

Pela sua linhagem masculina, Haseltine é uni repre-
sentante da linhagem de St. Sirnon. Esta linhagem, que 
esteve prestes a desaparecer, possivelmente pelo excesso 
de USO de suas correntes, reavivou-se por meio de Prince 
Chimay e seu filho Vatoul), depois, com a da linhagem de 
vários produtos oriundos de Prince Chevalier, Prince Bio 
e Pincequilbo, respectivamente na Inglaterra. França e Es-
tados Unidos; e finalmente, pelo surgimento da linhagem 
de Hayressac II, que na Itália fundou uma verdadeira di-
nastia da qual provém de um lado Bellini, pai de Tene-
rani (que também deu Tissot e sobretudo Ribot), e d'outro, 
Ti'aghetto, pai do nosso conhecido Alherigo e mais de 
Nuccio, Zanioretto, Rio Marin, México e outros. 

Produto de unia filha de Hyperion, Haseltine é um 
animal que se impõe não apenas por sua raça, mas bani-
hém por sua atuação, e estamos certos de que, em haras 
como os da família Paula Machado, vai produzir muito 
bem, não apenas bielas combinações de sangues que lhe 
vão ser proporcionadas, também pelo «in-hreedings que se 
tornará possível com outras descendentes de Hyperion, 
pois que High Sheriff, que já foi garanhão naquele esta-
belecimento, lá deixou descendência, em que figuram filhas 
e netas suas. Esta repetição de Hyperion num «pedigree 
está se tornando famosa na Inglaterra, comprovando assim 
tratar-se de um elemento muito dominante, e especialmen-
te se houver uni caso em que alguma das éguas também 
possua unia corrente de Donatello II, então poderemos 
estar quase certos de que dai sairão ganhadores de pri-
meira ordem. 

Essa importação, pois, é de primeira ordem, e estamos 
certos de que marcara época na criação nacional. 
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"ANALYSIS OF TRENDS" 

Garanhões Chefes de Raça 
VI - Dosagens italiana 

[)r. franco Varola 

O fenômeno do brilhantismo iniciou-se em escala 
mundial com Phalaris, prosseguindo com Hyperion e 
Nearco. Ë um fenômeno típico do século XX. Não que 
anteriormentenão tivesse havido cavalos especializados 
em velocidade, mas eram limitados em sua tarefa e não 
ascendiam a simbolos da raça. Na série de Vuillier, de 
fato, não encontramos nenhum cavalo especificamente 
brilhante, enquanto em qualquer série de chefes-de-raça 
do século XX não podem ser omitidos os nomes de Pha-
laris, Orhy, Ciet'ro e assim por diante até Fair Trial, 
Nearco e Nasrullah. A ascendência de alguns repro-
dutores brilhantes a ponto de chegarem a representar 
símbolos da raça está intimamente ligada à populariza-
ção do espetáculo hípico e, por esta razão, comparei os 
vários grupos de chefes-de-raça com o hemiciclo forma-
do pelos parlamentares (vide artigo >.Revolucionários e 
Conservadores») e coloquei os brilhantes como sendo da 
extrema esquerda e os «stayers> profissionais corno da 
extrema direita. A evolução da competições hípicas, de 
passatempo de particulares para espetáculo destinado 
às massas, foi o que fez oscilar o pêndulo da direita para 
a esquerda, fenômeno idêntico observado no que diz res-
peito ao desenvolvimento geral da raça puro-sangue. 

i 

Já vimos que o flagelo da Inglaterra é o excesso de 
Phaiaris, o excesso de Hyperion, o excesso de Orby e 
o excesso de Cícero e que a França, ao contrário, está 
quase completamente livre dêstes sangues, podendo criar 
, pedigrees» até mesmo 100w isentos de brilhantismo. A 
posição da Itália é intermediária; aproxima-se mais dos 
índices do tipo francês do que aos do tipo inglês, embora 
a importação de sangue clássico inglês sempre tenha 
sido intensa, especialmente por intermédio das cober-
turas. Mas a Itália sempre teve uma apresentação ge-
nealógica característica, tocando-lhe a sorte de poder 
contar com importantes reprodutoras chefes-de-raça, tais 
como Fausta e Catnip, ambas filhas de Spearniint; de 
absorver Tracery através de Nera di Bicei, Talma, Bar-
bara Burrini e Ulrika Eleonora, de absorver Hurry On 
através de Nesiotes, Nuvolojia, Athea, Captaiii Cuttle, 
Pilade e Nicroló DeIJ'Arca e de ter Havresae II e Or-
telio como garanhões predominantes pelo período de 
vintE' anos. 

Um dos paradoxos da criação italiana no período en-
tre as duas guerras foi, com efeito, que ela se valori-
zou além das fronteiras por influência dos produtos de 
Dormello, mas recebeu su fôrça básica dos garanhões 
de Gornate: Havresac II e Ortelio. 0 primeiro era  

estreitamente «inhred" sôbre Raht'Iais e isento de ele-
mentos brilhantes no seu «pedigree», enquanto o se-
gundo, além de filho de Ted&ly, era «inhred sôbre 
Hanipton, protótipo da solidês e era ainda portador de 
uma corrente de Rabelais. 

Nearco não funcionou na Itália. Hyperion jamais 
esteve presente em doses maciças na Itália, mesmo por-
que se desenvolveu no período bélico, quando estavam 
interrompidas as comunicações com a Inglaterra. Dos 
poucos «Fairway» italianos, Ettore Tito foi exportado 
ainda em tenra idade. Frederico Tesio sempre procurou 
os garanhões clássicos na Inglaterra, jamais cultivou 
os velocistas e, embora os tenha utilizado, não foram 
êstes os que lhe deram garanhões e reprodutoras im-
portantes. Aliás, jamais houve na Itália um rico pro-
grama de provas para os velocistas. 

Com justa razão, a revista «Turf y Elevage Suda-
mericano» pôde registrar em um de seus números: «. . - 

consideramos que hay que ser cautor en eI (:'fl)pleo de los 
padrillos sprinter... Consideramos que los italianos son 
los que han sabido evitar esta moda perniciosa ... '. No-
te-se que êste elogio dirige-se especificamente à criação 
italiana e não a outras que também estão igualmente 
isentas do perigo dos «slrinlers». 

Colocando no índice 4 a relação mínima entre san-
gues brilhantes e sangues consistentes, para alcançar as 
distâncias clássicas, notamos que todos os maiores vence-
dores italianos etão muito além dêsse índice. Citando 
ao acaso, temos: com índice 4 e 1 >2, Hibot, Bragozzo, 
Antelami; com índice 5 e 1>2, Toulousi' Lautrec; com 
índice 6, Traghetto, Molvetio, Scai, Malhoa; com índice 
7, Tissot; com índice 8, Antonio Canale; com índice 14, 
Braque; com índice 16, Alipio, e assim por diante, e 
isso usando para o cálculo apenas os 50 garanhões che-
fes-de-raça suplementares que brevemente apresentarei, 
os índices seriam ainda mais altos. E as fêmeas clás-
sicas italianas apresentam em geral índices não menos 
altos que os dos machos. Por exemplo, o de AIibeIIa 
é 6, o de Bronzina é 8, e assim por diante. 

Se, portanto, o problema italiano fosse apenas o 
de obter dosagens suficientes, já estaria resolvido e os 
criadores italianos poderiam dormir tranquilos. Mas, 
além do fato de que na criação de cavalos não é pos-
sível adotar tão côrnc,da posição, existem pelo menos 
três observações importantes a serem feitas, que atenuam 
em parte o otimismo das dosagens. 

1. 1 ) As dosagens acima citadas são avaliadas «a 
posteriori», enquanto a grande utilidade da dosagem é a 
de permitir uma avaliação «a priori». O criador pode de-
terminar antecipadamente, embora por ampla aproxi-
mação, as características da produção que deseja obter. 
Ë um trabalho a longo prazo que, uma vez iniciado, deve 
ser mantido de ano para ano e também por gerações 
sucessivas, a fim de obter resultados apreciáveis. A uti-
lização das dosagens sõmente «a posteriori» pode servir, 
é verdade, como sinal de alarma; mas, considerando-se 
• ciclo um tanto longo das operações de criação, corre-se 
• risco de receber o alarma quando já é tarde demais 
para tomar providências. Portanto, as dosagens deve-
riam servir tanto ao estudioso, que as pode apreciar só-
mente «a posteriori», quanto ao criador, que é o único 
em condições de poder servir-se delas «a priori». 



2!) Os bons índices de consistência observados iloS 

espoentes clássicos italianos não nos devem enganar, 
porquanto o índice é apenas o resultado sintético da do-
sagem, mas esta exprime-se antes de tudo e principal-
mente pelo diagrama. Um diagrama ideal é 5-5-5-5-5 e, 
com relação a êste ideal, o «pedigree» médio italiano 
apresenta pelo menos dois desajustes bastante graves: 
um no setor brilhante e outro no setor robusto. 

No setor brilhante, a ausência é frequentemente exa-
gerada até à inexistência. Em outras palavras, o índice 
não é obtido por relações tipo 25:5 ou 20:4, etc, etc., mas 
por relações em que o dividendo se encontra contra um 
divisor 1 ou um divisor zero. Por exemplo, Braque é 
índice 14 porque êste é o produto da divisão 14:1 e, da 
mesma forma, Sedan 12:0, Antonio Canale 8:0, Toutou-
se Lautrec 11:2, Bonnard 8:2, Bragozzo 9:2, Ribot 9:2, 
etc. Isto é, os espoentes clássicos não possuem em geral 
mais de um ou dois nomes brilhantes no «pedigree» e, 
com freqüência, não possuem nem mesmo um. E ver-
dade que é preciso controlar a influência brilhante para 
evitar que ela venha a predominar em detrimento de 
outras qualidades, mas também é verdade que não é 
possível prescindir totalmente da contribuição brilhante 
para fazer progredir a raça. Pode-se, portanto, afirmar 
que a criação italiana c-vitou os prejuizos do brilhantis-
mo de tipo inglês, mas ao preço de não poder infundir 
em sc'us produtos a dose que em cada caso seria dese-
jável. 

O mesmo pode-se dizer, ao contrário, com relação 
aos nomes robustos. Há um excesso dêstes e é comum 
no «pedigree» italiano a distribuição, por exemplo, 2-4-
4-8-4, na qual romo se vê, o indice de consistência 
20:2 = iü é obtido não só a custa da escassês de nomes 
brilhantes, mas também graças à exagerada presença 
de nomes robustos. Estes últimos são apreciados, mas 
sua super-abundância pode dar origem a uma certa vul-
garidade que pesa quando, por exemplo, um garanhão 
italiano se encontra em ai ivictade no Exterior, em um 
ambiente de qualidade difusa média (vide as considera-
ções feitas nos capítulos de A Conquista dos Mercados'). 
Portanto, também a abundâncIa de Spearinint e de Ra-
bulais, que se encontra na criação italiana, foi a que 
a salvou da inconsistência, mas pode, caso seja dema-
siado acentuada, criar uma monotonia genética que, a 
longo prazo, se reflete na qualidade média. 

Como prova do cicie acima foi dito, apresento o 
seguintes dados relativos a diversos garanhões italianos 
vivos, escolhidos cal rc os de nível médio e, portanto, 
típicos:  

Indice de consistência 

Morengo 	...................... 17 

Seaulieu 	....................... 16 

Verdun 	........................ 13 

Iroquois 	....................... 11 

Songkoi 	....................... 8 12 

Este .......................... 8 

Barda Toni 

Golfo 	......................... 7 

NakaflIUr() 	..................... 7 

Fiorilio 	........................6 

Scai..........................6 

Alniorú 	.......................4 

Arísteo 	........................4 

- 

- 

Tais índices correspondem aos seguintes diagramas: 

Morengo 	....... 	............. 0-2-3-9-3 

Seaulieu 	....... 	............. 1-3-2-9-2 

Verdum 	........... 	........... 0-0-3-8-2 

Iroquois 	..................... 1-2-3-4-2 

Songkoi 	... 	.................. 2-2-2-9-4 

0-1-0-7-0 

Barba 	Toiii 	.................. 2-2-3-6-3 

Golfo 	......... 	............ ..1-1-0-6-li 

Nakaniuro 	................... 1-2-1-3-1 

Fiorilio 	.................... . 	1-1-2-2-1 

Scai 	......................... 1-1-1-2-2 

Alinoró 	...................... 1-2-0-2-0 

Aristeo 	...................... 1-0-0-4-0 

Somando-se os vários grupos, nota-se que as presen-
ças do setor robusto (71) são mais numerosas que as dos 
outros quatro setores reunidos e que as presenças do setor 
brilhante ( 12) são inferiores às de qualquer outro setor 
intermediários 20, clássicos 19, profissionais 20). 

3. 1 ) As duas observações precedentes levam invitàvel-
mente à terceira: o velocismo na Itália é quase inexistente. 
Quem desejar,  criar velocistas fá-lo-á por sua própria con-
ta e risco, porquanto nos programas não existem prêmios 
adequados a tal especialidadc. Esta ausência de especia-
lização evita o perigo do brilhantismo, mas, repetimos, le-
vada ao excesso, evita também a introdução na criação da 
porcentagem justa de sangue veloz, necessária à evolu-
ção natural. O defeito dos pedigrees» italianos é o de 
serem dc'masiado pobres em sangues nobres, não obstante 
. -ts notáveis importações de reprodutoras e de coberturas. 
Urna primeira providência poderia sei' a de instituir uma 
grande prova nacional de milha, precedida e contornada 
por outras provas adequadas. Se isso chegasse a diminuir 
alguns dos inumeráveis grandes prêmios que atulham os 
programas, o mal não seria tão grave e a vantagem a lon-
go prazo constituiria uma compensação mais do que ade-
quada. 
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CIDADE JARDIM 

Estatísticas de 1966 

Joqueis 

A. 	BARROSO 	................. 613 141 363.600.000 
L. 	Rigoni 	.................... 398 83 208.133.009 
J. 	M. 	Amorim 	................. 353 65 196.497.000 
J. 	G. 	Silva 	..................... 376 63 225.041.000 
J. 	Alves 	...................... 314 60 193.643.000 
C. 	Dutra 	..................... 336 57 153.297.000 
D. 	Garcia 	.................... 290 49 161.539.000 
A. 	Bolino 	.................... 266 49 134.921.000 
J. 	Fagundes 	................... 306 48 123.197.000 
J.P. 	Martins 	... 	... 	............. 278 42 94.915.500 
U. 	Bueno 	..................... 324 37 110.879.000 
S.Lobo 	...................... 222 35 91.184.000 
E. 
	

Sam paio 	................... 234 33 90.051.000 
A. 	Artin 	...................... 291 30 84.019.000 
J.Santos 	..................... 253 27 94.646.000 
E. 	Arnorim 	................... 255 27 90.742.000 
.1. 	Marchant 	.................. 160 27 77.824.500 
J. 	O. 	Silva 	Filho 	.............. 254 26 98.198.000 
L. 	Cavalheiro 	.................. 268 25 83.392.000 
E. 	Gonçalves 	.................. 209 25 77.283.000 

C. Taborda 	.................... 131 24 69.979.000 
G. Massoli 	.................... 184 23 74.437.000 
A. Masso 	...................... 271 23 71.775.500 
M. Silva 	....................... 173 18 63.357.000 
J. S. 	Pereira 1. 114 18 32.990.000 
E. Araya 	...................... 59 14 101.220.000 
E. Le 	Mener 	Filho 	............. 154 14 42.184.000 
W. Rosa:: . 	 ..................... 179 14 40.753.000 
J. P. 	Santos 	................... 116 14 37.828.000 
L. Taborda 	.................... 165 13 39.870.000 
A. Cavalcanti 	................. 166 12 48.875.000 
J. R. 	O]guin 	................... 162 12 38.081.000 
C. Lombardo 	.................. 175 11 50.250.000 
F. Sohreiro 	................... 110 11 32.921.000 
M. Rocha 	... .................... 169 11 27.055.000 
N. Nobre 	... .................... 117 11 24.875000 
N. Ludgero 	... .................. 106 11 23.487.000 
J. Sonsa 	...................... 148 10 46.575.000 
J. Carlindo 	.................... 89 10 28048.000 
M. Antunes 	... .................. 85 10 26.534.000 
E. Peres 	....................... 96 8 25.7711.000 
J. C. 	Martins 	....... 	........... 64 8 12.341.000 
S. lodice 	...................... 137 7 28.745.000 

íA 
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Major's I)ilemrna, craque e já reprodutor consagrado 



R Machado 11 7 27005.000 R. Rondeili 196 47 123.039.000 
G. Antonio 	Filho : • 	 110 7 20.810.000 E. Feijó 217 45 98.243.000 
o. Reichel 	..................... 45 7 17.150.000 J. S. 	Souza 	.................... 203 38 106.309.50() 
j. C. 	Avila 	.................. 129 6 22.786.000 J. J. 	Gonzales 	.................. 129 37 96.785.000 
M. Alonso 	..................... 63 6 18.880.000 J. Gocloy 	....................... 304 33 151.675.000 
J. M. 	Cavalheiro 	............... 86 6 17.063.000 S. Garcia 	...................... 306 33 87.237.000 
54. Borges 	..................... 70 5 12.700.000 A. Molina 	...................... 146 33 86.766.000 
A. Xavier 	..................... 72 5 12.269.000 A. S. 	Ventura 	.................. 210 33 77.545.000 
M. Padial 	..................... 63 4 14.443.000 E. Campozani 	.................. 311 31 88.010.000 
G. Almeida 	.................... 78 4 14.285.000 O. UIloa 	....................... 205 30 101.017.000 
S. P. 	Dias 	..................... 71 4 14.203.000 P. Guso 	Filho 	................ 142 29 78.367.0(9) 
H. Akiyoshi 	.................... 61 4 13.295.000 M. Almeida 	.................... 178 28 76.196.000 
A. Azevedo 	..................... 34 4 12.672.500 R. Rostworowsk 	................ 153 26 84.892.000 
C. PiOofl 	..................... 66 4 9.620.000 N. Portel(a 	.................... 227 26 74.785.000 
G. Meio 	....................... 51 4 8.000.000 W. P. 	Mondes 	................. 231 22 82.125.500 
S. L. 	Silva 	.................... 76 4 7.120.000 M. Tibério 	..................... 152 19 78.536.000 
G. Amorirn :. 21 4 6.450.000 L. Previatil 	Neto 	............... 223 19 59.817.500 
N. Pereira...................... 58 3 15.145.000 J. B. 	Ivo 	....................... 137 19 59.065.00)) 
S. Ferreira 	.................... 33 3 9.090.000 p Niekel 	...................... 118 19 44.090.000 
R. Diniz 	....................... 46 3 8.940.000 F. Biernascky 	.................. 120 18 57.220.000 
W. Mazaila 	Jr.................. 33 3 7.625.000 D. Henriques 	.................. 169 17 57.020.000 
E. P. 	Costa 	.................... 21 3 5.925.000 A. Schiavon 	.................... 117 17 48.418.000 
C. Lira 	........................ - 14 3 4.650.000 J. Oliveira 	Junior 	.............. 134 16 92.250.000 
J. Roldão 	..................... 110 2 14.508.000 C. C. 	Cabral 	................... 87 16 39.490.000 
A. Tempone 	................... 61 2 13.865.000 G. Enriquez 	.................... 114 16 39.337.000 
J. P. 	Silva 	.................... 42 2 9.259.000 S. P. 	Mendes 	.................. 149 15 55.652.000 
A. G. 	Silva 	..................... 56 2 8.070.000 C. Arthur 	..................... 207 15 51.831.000 
O. Silva 	....................... 22 2 3.355.000 A. Altermann 	Filho 	............ 107 15 45.629.000 
F. Irigoyen 	.................... 3 1 11.000.000 A. J. 	Martins 	.................. 156 15 44.317.500 
A. Portilho 	.................... 33 1 7.080.000 A. Nappo 	...................... 121) 14 39.829.000 
Luiz 	F. 	Silva 	.................. 40 1 5.420.000 A. Magalhães 	.................. 140 14 39.270.000 
J. Camargo 	.................... 41 1 5.355.000 S. Biscaia 139 14 38045 000 
J Pauliclo 40 1 4.800.000 M Branco 93 14 36.030.000 
E. M. 	Bueno 	.................. 23 1 3.720.000 F. Schneider 	................... 134 14 33.529.000 
D. Silva 	........................ 18 1 3.700.000 A. Piolto 	...................... 152 13 43.932.000 
R. Martinez 	....... ............. 	13 1 2.690.000 O Franco 146 13 43655 000 
M Freire 23 1 3.545.000 J F 	Biett 105 13 38.503.000 
O. Cardoso 	..................... 8 1 2.080.000 P. Taborcia 	.................... 136 13 32.657.000 
1. Antonio 	..................... 23 1 2.000.000 W. Marraccini 	.................. 142 12 33.564.000 
A. Oliveira ..... 	...... . 	...... 	.... 	O 1 1.960.000 F. Davila 	...................... 77 12 30.563.000 
N. Carrara 	.................... 9 1 1.750.000 J. Nascimento 	................. 156 12 30.115.000 
W. Campos 	... ................... 2 1 1.150.000 N. Monteiro 	.................... 95 12 25.691.000 
I. Leguisamo 	................... 2 12.000.000 L. B. 	Goncalves 	................ 147 11 32.520.000 
A. Ricardo 	..................... 3 9.000.000 J. Mariani 	..................... 115 11 30.239.000 
J. P. 	Marinho 	.................. 34 5.400.000 R. P. 	Corrêa 	................... 126 10 31.813.001) 
Jose P. 	Marinho 	................ 38 3.690.000 L. Osorio 114 10 - 25.660.000 
W. Freire 	... ..................... 9 2.490.000 A 

......................
Prendim 76 10 21 366.110)) 

J Gentil 21 1.87.5.000  N. Bizinelli .................... 216 9 35.311.000 
D. Freire 	...................... 19 1.30.5.000 w Xavier 65 9 31.1 20.00(1 
W MaialIa 13 760.000 Nobiei 105 9 22667 000 
J. B 	Piulielo 3 -. .500.000 

S. Corrêa 66 8 23.764.000 
M Oluini 4 420 000 

J 
................... 

Molina 48 8 19.825.000 
R. Zarnudio 	.................... 3 . 420.000 

O. Gatti 84 8 16.oaü.000 
J Reis 1 - 400 000 

M 
.......................

Fai rajota 148 7 30.150.000 
G Caires 2 3)0 000 

N Raphael 110 7 16762 	00 
L. Vargas 	...................... 3 - 300.000 

L. Avino 107 6 27.720.000 
J Carvalho 6 300 000 

R. 
...................... 

E. Martines 62 6 26.485.000  
G. Santos 	.................... 9 ... '88000 

E 
................. 

Teixeira 89 6 14.871.000 
W. P. 	Farias 	................... 4 - 240.001) A. . R. Ramos ................... 101 .i 

- 29.303.00 
R Correa 2 

ii 
940 000 L. Martins ......... 	............ 80 5 18.434.000 

A Cruz 	... ...................... 1 700000 
- R Pereira 62 5 15.151.000 

J. 'j. 	Souza 	.................... 1 1,-)0.000  
J. Amorim Filho 16 5 14.600.000 

A. Cataldi 2 -- 100.000 
A. 

............... 
Oliveira 42 5 14.396.000 N. Nappo 	. 10 - 60.000 

M. 
....................

Cavalheiro ................. 42 5 9.816.500 
D. Alvos 	...................... 9 - 

L. V. Camargo ................. 21 5 8.002.000 B. Marinho 	........................ -. 
H Molina 48 4 16.767.000 

E Lrdeiia 2 
P. R. Souza 2 - 

. E. Ruiz 	....................... 38 4 12.305.000 

A. Perdorno 1 - 
- L. Oreilana 	.................... 70 4 10.345.000 

J. C. 	Tapia 
. 

1 -- C. Vifioli 	...................... 27 4 6.425.000 

J. Fajardo 1 -- G. Maidana 	.................... 63 3 8.820.000 

J. Portilho 	. j -- R. Urbina 	..................... 47 3 7.555.000 

J. Torres 1 -- - A. Morales 	.................... 17 3 5.892.000 

E. Oliveira -. D. Altran 	..................... 108 2 16.060.000 

V. Blengio 1 - - J. Lourenço 	.................... 75 2 10.775.000 

C. L. 	Safles 	.................... 45 2 8.470.000 

Aprendizes C. Amarante 	Filho 	............ 46 2 6.441000 
A. Barros 	...................... 39 2 6.190.000 
B. C. 	Amaral 	.................. 28 2 5.830.000 

T Treinadores R. R. Cezar 	....................... 33 2 5.140.000 
 Nõbrega 	.................. 27 2 4.540.000 

J. Bernardini 	.................. 27 2 4.535.000 
J. B 	Gonçalves 	............... 233 59 174.572.000 M. Nõbrega 	.................... 23 2 2.860.000 

F. V. 	Navarro 	................. 334. 52 134.308.000 A. F. 	Anjos 	.................... 11 2 2.860.000 

M. Signorelti 	.................. 338 52 132.680.000 G. Urquidi 	..................... 1 1 50.000.000 

C. Borges 	...................... 203 49 189.945.000 V. Scolari 	..................... 34 1 6.080.000 
W. Garcia 	..................... 260 49 123.139.00() A. Attianezi 	.................... 23 1 2.915.000 
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J. G. 	Leite 49 1 	2.340.000 
J. B. 	Silva 	.................... 9 1 	1.774.000 
O. F. 	Souza 	.................... 6 1 	1.650.000 
A. Mariani 	.................... 6 1 	1.150.000 
R. A. Ghighiotti ................ 1 
G. Morgado 	.................... 2 - 	9.000.000 
A. P. 	Penha 	................... 51 - 	3.035.000 
E. M. 	Vitale 	................... 1 - 	3.000.000 
A. Corsino 	..................... 17 - 	2.100.000 
F. D. 	Vitale 	.................... 1 - 	2.000.000 
A. Gusso 	...................... 18 - 	1.450.000 
J. F. 	Silva 	.................... 7 1.080.000 
A. L. 	Salvatti 	.................. 1 1.000.000 
B. Garrido 	..................... 14 - 	990.000 
A. Bernardini ................. 6 800.000 
R. Morgado 	.................... 3 700.000 
A. Medina 	..................... 11 650.000 
D. Cassas 	..................... 1 500.000 
G. Dalias 	...................... 8 - 	450.000 
M. Marto 	..................... 7 410.000 
Z. Guedes 	..................... 2 - 	290.000 
A. Fuscaldo 	.................... 6 240.000 
A. Wolf 	....................... 3 200.000 
Abilio J. Martins ............... 1 100.000 
B. Gomes 	..................... 2 
P. Gelsi 	....................... 2 - 
S. Ferreira 	.................... 2 - 
A. A. 	Jacohv 	................... 1 - 	- 
A. Andreatta 	.................. 1 - 	- 
F. Costas 	..................... 1 
F. Reisch 	..................... 1 - 	- 
J. de 	Ia 	Cruz 	.................. 1 - 
J. Fregonese 	.................. 1 - 
L. Ferreira 	................... 1 - 
V. Reviriego 	.................. 1 

Criadores 

S. 	JOSÉ 	EXPEDICTUS 	............. 83 257.040.000 
São 	Luiz 	............................ 93 249.066.000 
Jahu-Rio 	das 	Pedras 	................ 59 208.713.500 
Ipiranga 	............................ 64 182.235.500 
Mondesir-11aiassu 	.................. 53 145.904.000 
Bela 	Esperança 	..................... 41 125.233.000 
Paraná 	............................ 44 113.979.000 
São 	Bernardo 	...................... 36 104.612.000 

fla «(asa dos Amigos», no lia- 
ras São José, fé',. Liiineo de 
Paula Machado os planos de 

sua obra 

Guanabara 	......................... 37 100.223.000 
Terra 	Branca 	...................... 15 89.095.000 
Bela 	\7sta 	......................... 29 86.380.000 
Patente 	........................... 25 82.179.000 
Santa 	Therezoiha 	................... 29 80.983.000 
Faxina 	.............. 	. 	............. 25 77.574.000 
ItalOnga 	............................ 15 60.845.000 
Pinheiro: 	.......................... 22 56.800.000 
Exército 	Xacional 	................... 16 55.197.000 
Recreio 	............................ 16 54.805.000 
São 	Quirino 	........................ 16 53.160.000 
Antenor 	Lara 	Campos 	............... 14 52.247.000 
Santa 	Bárbara 	..................... 17 50.796.000 
São 	-Manoel 	........................ 9 32.067.000 
São 	Joaquim 	........................ 10 29.178.000 
Paulistano 	......................... 13 28.431.000 
Mono 	Grande 	...................... 6 27.762.000 
Prêto 	e 	Ouro 	....................... 11 27.614.000 
Conzo 	............................. 9 27.483.000 
São 	Bento 	.......................... 9 25.713.000 
Arado 	............................. 14 25.700.000 
Artim 	............................. 10 25.695.000 
Paraiso 	............................ 11 24.255.000 
Faz. 	Sta. 	Angela 	.................... 14 23.997.000 
Valente 	........................... 8 23.480.000 
Jaguar--o 	Grande 	.................... 11 22.887.000 
Santa 	Rosa 	......................... 9 22.825.000 
Anhanguera 	....................... 10 22.641.000 
Piajussara 	........................ 10 21.540.000 

Criadores de Produtos nascidos 
em 1963 

S. 	JOSÉ 	EXPEDICTUS 	............ 28 107.200.000 
Jahu-Rio 	das 	Pedras 	........... .... 	23 107.100.000 
Terra 	Branca 	....................... 11 78.400.000 
São 	Luiz 	........................... 19 70.400.000 
Mondésir 	........................... 14 49.600.000 
Ipiranga 	........................... 12 40.700.000 
São 	Bernardo 	...................... 10 40.200.000 
Patente 	........................... 9 36.800.000 
Paraná 	............................ 9 35.200.000 
Bela 	Vista 	......................... 7 35.100.000 
Itatinga 	............................ 4 34.100.000 
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Santa Bárbara 8 30.100.000 
Antenor 	Laca 	Campos 	.............. 4 28.750.000 
Santa 	Therezinha 	................... 7 26.200.000 
Recreio 	............................ 7 25.100.000 
Faxina 	............... 	 . 	 ... 	 . 	 ........ 6 24.000.000 
São 	Manoel 	....................... 6 22.000.000 
Guanabara 	......................... 2 20.800.000 
Bela 	Esperança 	.................... 5 16.500.000 
Heva 	.............................. 4 16.000.000 
São 	Bento 	.......................... 5 15.600.000 
Vargem 	Alegiv 	..................... 5 15.200.000 
São 	Quirino 	........................ 3 14.800.000 
Pinheiros 	.......................... 5 14.100.000 
Exército 	Nacional 	.................. 3 13.900.000 
Valente 	........................... 2 13.200.000 
Serra 	Verde 	......................... 3 12.200.000 
Primavera 	......................... 2 11.400.000 
Bocaina 	........................... 3 10.600.000 
Conzo 	............................. 3 10.300.000 
Louveira 	.......................... 2 10.100.000 
Elisete 	........................... 1 10.000.000 

Reprodutores 

PETER'S CHOISE (Fairford) 28 91.812.000 
PewRr 	Platter 	O. 	Tudor) 	.......... 39 89.971.000 
Burpham 	(HVperiOn) 	............... 21 85.930.000 
Takt 	(Gundomar) 	.................. 26 81.058.500 
Pharas 	(Pharis) 	.................... 24 76.864.000 
Kameran 	Khan 	Tehran) 	........... 27 69.393.500 
Nordic 	(Rclic) 	..................... 18 68.033.000 
Fiamhoyant de Fresnay (Pharis) 24 61.01 ... ....10 
Fauhlas 	(Pharis( 	................... 23 66.487.000 
Major's Dilemma 	( Orhane -ja) ... ...... 9 03.4.30.009 
Elackamoor 	Badruclin) 	............ 22 63.391000 
Fort 	Napoleon 	Tourbillon) 	......... 22 6(1...27.000 
Royal 	Foroat 	(Bois 	Rou.) 	........... 21 58.60,1000 
Lucidon 	(Alycidoo) 	................. 18 56.807.000 
Adíl 	( Epigram ....................... 17 56.006.000 
Trevieres 	(Worden) 	................ 1 50.000.000 
Caporal 	(Nyangal) 	... ............... 16 49.652.501 
Minotauro 	Orlello) 	................ 18 49.195.0l0 

Melody 	Fair 	(Fair 	Cov) 	........... 14 48.775.000 
Ferino 	(Fuli 	Sail) 	.................. 17 46.439(1(10 
Belo 	(Orbaneja ( 	..................... 14 42.097.090 
AI Mabsool 	(Mât. de Cocague) 12 41.926.590 
Coaraze 	(Tourbilion) 	............... 16 41.335.000 
Alberigo 	(Traghetto) 	............... 13 38.390.000 
Xaveco 	(Savani) 	... .................. 14 37.625.000 
Quiproquó 	(The Phoenix) 14 35.940.000 
Cohalt 	(Téléfériquc) 	................ 15 35.475.000 
Sandjar 	(Goya) 	.................... 14 34.989.000 
Ehoo 	(Umidva) 	.................... 10 34.969.00,1 
Ubi 	(King 	Salmon) 	... ................ 13 34.$25.0ft) 
Jonh 	Arahy 	(Esquimait) ' 10 33.890.000 
Maki 	(Formasterus) '.. 12 31.626.000 
Hamdam 	(S. 	Wonder) 1. 13 31,335,0(10 

Reprodutores nacionais 

Pais das éguas francesas 

PRINCE TAJ 	(Prince Bio( 4 23.250.000 
Blockhaus 	(Relic ( 	.................. 5 20.450.000 
Le 	Haar 	(Vieux 	Manoir) 	........... 3 14.250.000 
Mourne 	(Vieux 	Manoir) 	............ 3 12.350.000 
Phil Drake (Admiral Drake) 3 11.500.000 
Cote 	dOr 	II 	(Bue 	Tzar) 	............ 2 8.550.000 
Cambremer 	(Chamossaire) 2 8.500.000 
Fine 	Top 	(Eme 	Art) 	................ - 7.900.000 
Tapioca 	(Vandale) 	................. 1 7.400.000 
Pan 	(Atys) 	........................ 1 7.100.000 
Tyrone 	(Tornado) 	.................. 1 5.650.000 
Ocarina 	(Buhhles) 	.................. 1 4.800.000 
El 	Relicário 	)Relic) 	................ 1 4.800.000 
Bel 	Baraka 	(Worden( 	.............. 1 4.350.000 
Altipan 	(Pan) 	...................... 1 4.200.000 
Muredien 	(Tourbillon) 	.............. - 1.650.000 
Soleil Levant 	(Sunny Boy( 1.500.000 

Chingacgook (Tourmerit) 	 1.050.000 
Mouliers (Sicambre) ..................900(090 
Wild Risk 	(Rialio) 	................. 300.000 

Pais de produtos nascidos em 1963 

MAJOR'S DILEMMA (Orhaneja) 	' . 9 56.400.000 
Burpham 	( I-{yperion) 	............... 8 43.100.000 
Flamhoyant de Fresnay (Pharis) 10 36.400.000 
Nordic 	(Relie) 	..................... 9 35500.000 
Peler's 	Choice 	Fairfi,rd( 	........... 10 34.900.00u 
Takt 	(Gundomar( 	................. 8 29.004.001 
Nôvo 	Mundo 	(Sandjar) 	' 	 ............ 4 28.754.009 
Adil 	(Epigram) 	... .................. 6 27.300.000 
Melodv 	Fair 	(Fair 	Copy) 	........... 7 26.201000 
Xasco 	Coaraze) 	' 	.................. 7 26.200.000 
Ogan 	(Sandjar( 	... ................... 2 23.803.000 
Quebec 	( Formasterus ( 	 ' 	............. 7 23.700.000 
Faublas 	( Pharis( 	................... 5 22.700.103 
Royal 	Fores) 	(B, 	Roússel( 	.......... 3 22.400.000 
Lucidon 	(Alycidon) 	................. 4 21.800.000 
Dragun 	Blanc 	(Branlome) 	........... 4 21.301000 
Fort 	Napoleon 	(Tourb( 	.............. O 21.200.000 
Minotauro 	(Orteilo) 	................ 7 20.900.000 
Pewier Plalter 	(O. 	Tudor) 	........... 6 20.100.000 
Caporai 	( Nyangal ( 	 ' 	................ 5 20.000.000 
Kameran 	Khan 	(Tehran) 	........... 6 19.5011,003 
Aram 	(Pharis) 	..................... 5 19.300000 
Xaveco 	(Sa yan( 	' 	................. 6 18.900.000 
Blackamuor 	( Badruclin) 	............. 4 17.900.000 
Alherigo 	(Traghet lo) 	............... 5 17.600.000 
Cadír 	(Tourbillon ( 	 .................. 6 17.200.000 
Red 	October 	(Solario) 	.............. 5 17.000.000 
John 	Arahy 	( Esquimalt) 2 16.000.000 
Gualïchn 	(The 	Druicl( 	............... 4 13.800.000 

1 I3e indutores nacionais 

Proprietários 

HARAS JAHU-RIO DAS PEDRAS 54 197.476.000 
Haras 	São 	José 	Expedici us 	......... 63 187.703.000 
Stud 	Salium 	....................... 52 121.642.000 
Haras 	(piranga 	..................... 38 106.309.500 
Theotoniu 	Piza 	de 	Lara 	............. 16 88.315.000 
Haras 	São 	Bernardo 	S. 	A............ 27 86.342.000 
Zélia 	G. 	Peixoto 	de 	Castro 	.......... 29 76.196.000 
Haras 	Santa 	Therezinha 	............ 25 68.40,1000 
Haras 	Préto 	e 	Ouro 	................ 26 68.194.000 
Stud 	Seabra 	........................ 25 60-372.000 
Pecuária 	Anhumas 	Ltda. 	....... ..... 15 55.332.000 
Stud 	Maioral 	....................... 5 54.100.000 
Stud 	Fumarola 	(Chile) 	.............. 1 5,1030.000 
Haras 	Paraiso 	...................... 16 45.875.000 
Haras 	Faxina 	................... 	... 15 45.629.000 
Antonio 	Zen 	........................ 19 41.310.000 
Soe. Agro-Pec. Haras Brasil Ltda. 18 43.924.000 
Slud 	Vacancés 	d'Eté 	................ 20 39.046.000 
Stud 	M. 	M. 	51...................... 12 38.902.000 
Stud 	Aranha 	& 	Aluisio 	............. 11 37.615.000 
Roberto Alves de 	Almeida 	........... 11 36.545.000 
Etalivio 	Pereira 	Martins 	............ 15 34.623.000 
Mário 	Tavares 	Leite 	................ 11 33.804.000 
Stud 	Timoneiro 	.................... 9 30.970.000 
Haras 	Pirajussara 	.................. 10 30.650.000 
Haras 	Eduardo 	Gu(lherme 	.......... 7 29.670.000 
Max 	Perlman 	...................... 6 28.000.000 
Haras 	São 	Miguel 	................... 8 28.000.000 
Stud 	São 	Lazaro 	................... 7 27.473.000 
Paulo 	José 	da 	Costa 	............... 6 26.525.000 
Haras 	Tibagi 	....................... 6 26.490.000 
Haras 	Polaris 	....................... 6 25.180.000 
Haras 	Terra 	Branca 	................ 6 24.965.000 
Paulo 	Barreto 	de 	Sã 	Pinto 	.......... 11 24.126.000 
Stud 	J. 	C. 	R........................ 10 23.310.000 
Stud 	Belmar 	........................ 6 23.015.000 
Raul Eduardo da Cunha Bueno 8 22.750.000 
Baias 	Anhanguera 	................. 10 21.066.000 
Haras 	Santa 	Rosa 	................... 8 20.045.000 

'- o (J() 



;4 

V ,  

1 

4 

um cigarro de agrado 
internacional 

k\ 	

"0 

' 

 

==-=---- ç 	O 

1 ?ÏT[ 

minib4 ter 
FILTRO DE LUXO 

CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ 

* 

TIPOGRAFIA EDANEE S. A. 

IMPRIMIU - SÃO PAULO 



iá 


