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seções de turfe a serviço 
da cria ção nacional 

TIPOGRAFIA EDANEE S. A. 



TUW-11  fOMENIO 
Noffilítante ação 

Mais nobre e eloquente exemplo de uma plena cons-
ciência das necessidades nacionais não poderiam ter dado 
os criadores dsse Pais do que quando deixaram patente, 
alheios às idéias regionalistas, ao somarem fôrças no sen-
tido de transferir para São Pavio o Stud-Book Brasileiro. 

Os fatos que determinaram a ação conjunta dos cria-
dores foram êstes: a Lei n» 4.716, de 1965, cuja matéria 
é o turf, determinou a entrega do Stud-Book Brasileiro a 
uma entidade privada. Para executar a imposição legal, 
a Comissão Coordenadora da Criação do Cavao Nacional 
formou um grupo de trabalho, integrado pelo seu vice-pre-
sidente, sr. Augusto de Oliveira Lopes, pelo sr. Nélson 
Chachainovitz, do Ministério da Agricultura, e peo sr. 
l-Jernani Azevedo e Silva, presidente da Comissão de Fo-
mento do Jockey Club de São Paulo. Postas mãos à obra, 
verificou-se que duas entidades haviam-se candidatado: a 
Associação Brasileira de Criadores do Cavalo, com séde na 
Guanabara, e a Sociedade e Proprietários do Estado de 
São Paulo. Tornon-se, pois, evjdente o perigo de que, es-
colhida a primeira dessas entidades, o Stud-Book Brasi 
leiro continuasse na Guanabara, quando é São Paulo que 
o deve obrigar por vina soma impressionante de razões, 
quase tôdas elas de legítimo interêsse da criação nacional. 
Viu-se então ocorrer nm quase milagre: os criadores filia-
dos à Associação Brasileira, para afastar a possibilidade de 
uma escolha que não atendesse às mais altas exigências do 
esporte hípico nacional, reuniram-se em memorável assem-
bléia e decidiram reformar os próprios estatutos da enti-
dade, de sorte a permitir a trans ferncia da séde da Gua-
iw,bara para São Paulo. Assim, qualquer que fôsse a de•-
cisão do Ministério da Agricuitura, o Stud-Book viria a ter 
ao seu local justo e certo. 

Não importa saber qual das entidades ficou encarre-
gada da árdua tarefa de gerir o Stud-Book Brasileiro; im-
porta, isso sim. fazer um eloquente registro da ação dos 
criadores brasileiros que, inspirados por um ideal comum: 
o fastígio da "élevage' nacional, não vacilaram em colocar 
de lado todo e qualquer intersse em benefício do inte' 
rêsse comum. 
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Clássico Governador do Estado 

8 de janeiro - Ate, uns dos melhores parelhairos nacio-
jiats do momento participaram da prova da abcGura da iem-
porada clássica de 117, o que se fez com a disputa da Clássico 
Governador do Estado, prova de tradicão, que cfereceu mo-
meotosemociononls e teve ainda o mérito de dar forma 
(lei initiva a uma au' êntica revelação: Mas) zréu. 

A partida loi retardada pela indocilidade de Olheiro, que 
foi, por sina!, o p1'imro a despontar, ao tempo em que 
Non PIis Ultra se negava a partir. Messirlor, por fora, 
seguiu Olheiro. rom Ilamaraty, o favorito, em tarceiro, a 
quatro corpos. precedendo Masteréu e Caralai, ficando nos 
ultimos postos Gastão e Ring Archer, este ultimo acompa-
nhando a corrida com dificuldade. Até á seta dos 1.000 m 
a Prova não sofreu alteração de vulto, quando então Messi-
dor foi levado a procurar corrido, assim se aproximando de 
Olheiro, o que obrigou Itamaraty a iniciar uma longa par. 
tida, para descontar o terreno c assediar Messiclor; ambas 
então dominaram Olheiro pouco antes da entrada da reta. 
Iniciado o direto, enquanto Messidor encostava-se á cerca 
interna, resistindo a Itamaraty, Maseréu surgia em Lercero. 
Nus 200 na finais, quando Itamaratv bateu Messidor, teve 
Mastex'éu ao seu lado; travou-se curta luta, mas logo o com-
panheiro de Messidor dominou a corrida e abriu 'antagcm, 
para ganhar bem. Gastão, que co e mçou boa atropelada, 
trepou-se ás suas costumeiras baldas; ainda assim foi o for-
ceiro colocado, esmorecendo mtuto Messidor, que tarminou 
cm quarto. 

ttamaraty trava luta com a parelha Messidor-Masteréu 

Masteréu, por Adil, deixa a raia após seu belo triunfo 

MASTERÉU 
Macho-Alazão 

São Paulo - 

Sou 	iii 	,a1s..... ork 	lon,Id 

Epigram -: 

Vlctlicr-1ii-la%V 

Flying Sally .'lying 	Orb 
Salainandra 

(.as000va H 	liv penou 

C',indid 1)01 hP 	Life 

Lover 

Canarro . 	 Nc,'arro 
€' ali dia 

-, 	Fluires 
Una 	(ani('rn 

, 

Scol tish 
a 	Untou 

1 ''1' rus(ful 
Bachelor s 	Doitiil - 

- treclenelo 

Tsj-Ucl-Din - 	 Gainsborou':li 
Ta,j-i%lahol 

Dinorami -, 

(ira leia Oioph ou 
.0 Cintelupe 

Masteréu dcmina Itamaraty cuquanto Gastão bate Messidor 

Resumo 
Clássico Governador do Estado - Para produtos de 4 e 

mais anos 2.000 m (grama) - Dotação. NCrS 6.4011,00, sen-
do NCr$ 4.000,00 ao primeiro colocado; NCrS 1.2000() ao 
segundo; NCrS 80000 ao terceiro; e NCrS 40000 ao quarto. 
Aos criadores. lOt 

1.0. Masteréu imacho, alazão, 4 anos. São Paulo, 1)0' 
Adil e Scottish Dilemma, dos Haras Jahu e Rio das Pedra 
António Masso, 60 k. Treinador, Castorino Borges. 

2.0, Itamaraty macho, casi., 6 anos, São Paulo. por Ka-
mcran Khan e Fi- olic, do haras Polaris:, José Alvas, (ii s. 
Treinador, Mário Ti'dério, 

3.0. Gastão (macho. casi., 4 anos, São Palito, por Nordi: 
e Habla, do er. Paulo José da Costai, Urias Bueno, 60 k. 
'treinador, Raul E. Mai-tinez. 

4.0, Messidor (macho, cast., 4 anos, São Paulo, por Ca-
oral e Dvbarine, dos Haras Jahu e Rio das Pedras), Joa-

quim G. Silva. 60 k. Treinador, Castorino Borges. 

ão, Carataí. D. Garcia. 61 k, 

6.o. Olheiro, L. Rigoni, 60 k. 

7.0. Ring Archer, J. Carlindo. 60 k. 



BArico DE SÃO PAULO SIA 
Fundado em 1889 

Séde: RUA 15 DE NOVEMBRO, 347 - SÃO PAULO 

CAPITAL: NCr$ 7.500.000,00 
AUMENTO DE CAPITAL: NCr$ 7.500.000.00 

RESERVAS: NCr$ 11.742.906,80 

77 anos de bons serviços 
à economia do Brasil 

AGËNCIAS: 

NA ( 'II)A !)13 DE
1 1 1 A 	I( 1 

AUGUSTA 

À CHORA 

.\ VENII)A P.\ U LISTA 
BEL ÉNZ 1 N 1-1 O 

DRÁS 

IIRIB. LIJíS ANTÔNIO 

'A J\I 13 U CI 

CONSOLAÇÁO 

1)0i'vl JOSÉ 
I)OM JOSÉ GASPAR 
F'LORÊNCIO DE Ã[IREU 

IPIRA NU A 
ITAIM 

JÀRI)lIJ Ã.\IÉRIC\ 

LAPA 
LI 1IERDA DE 

iIAREC1-IAL DEODORO 
MARQUÊS DE PARANAGUÁ 

MERCADO 

MO6CA 

PAI-tAíSC) 
PENHA 

P1 N 1-1 EI R OS 

RUIIINO DE OLIVEIRA 

SANTANA 

SANTO AMARO 

SÃO JO1O 

SÃO LUIZ 

SA ÉDE 

TATUAPÉ 
VILA MARiANA 

VILA. PRUDENTE  

NO ESTADO,  DE SÁ() ItJ() 

AL'I'INól'OLIS 
Ai\IERICANA 

AMPARO 
A RA Ç A '1' U liA 
ARARA O U A RÃ 
BA RIM 
IIATATAIS 
BAURU 
CÀM PINAS 
CATANDU\A 
CEDRAL 
COLINA 
DOIS CÓRREGOS 
1) RÃ ('E NA 
FRANCA 
GARÇA 
(IETITLINA 
(IUAIRA 
(3 UARULI-IOS 
liii TI NG.\ 
ITAPEVA 
ITÁ P0 LIS 
ITAP1T f 
ITARARÉ 
ITIT VERA VA 
3 A LES 
J A RI) IX ó P0 LIS 
J UN 1)1 Aí 
LIMEIRA 
LI'CÉLIA 
MAR 1 LI A 
MOBI DAS CRUZES 
NOVA GRANADA 
O EL Á SOl A 
OSÃSCO 
OSVALDO CRUZ 

PATROCíNIO PAULISTA 
I'E 1 )E II N EI 1-IAS 
CI N DOR A I\ IA 
PIRACICABA 
PIRASSUNUNC\. 
COM PÉ1A 
PRESIDENTE PRUDENTE 
RIIIEIRÁO PRÊTO 
SANTO ANDRÉ 
SATOS 
SÃO BERNARDO DO ('AM CO 
SÃO CAETANO DO SUL 
SÃO CARLOS 
SÃO JOÃO DA DOA VISTA 
SÃO JOAQUIM DA BARRA 
SÃO JOSÉ DA DELA VIST,\ 
SÃO JOSÉ DOS CAJ\IPOS 
SÃO JOSÉ DO RIO PRÉTO 
SAUDADE )E (RI B. PR ÉTO) 
SERTÀOZINHO 
SOROCAIJA 
TAUIIATÉ 
VALI' ARA 150 
VARGEM GRANDE DO SUL 
VILA TII3ÉRIO (RUI. I'RÉTO ) 

No 	IS'I'AI)() I). 

RIO DE JANEIRO 

NO lT5'I'J)O) 1)0 

I'AR%N. 

Ai' U CÁ RAXA 
AlIA P0 NU AS 
.1 ACARÉZINFIO 
LONDRINA 
MARINGÁ 
PARANAGUÁ 
PARANAVAÍ 

3 



a», 

v 

\r .. 

Ao cabo dos dois quilômetros, 
Masteréu alcança o disco com 
seu jóquei acomodado. ltamara. 

ty depois. 

1' 	 "5 

8.0, Non Plus Ultra , A. Barroso, 60 k. 

+ Não,  largou. Não correu Seymour - Diferenças: 
1 corpo e 34 e 3 corpos Tempo, 123' e 3,10 
(grama leve); recorde, 120" e 410, de Gualicho - 
Criador, Haras Jahu e Rio das Pedra 5  (ers. J. Adlie-
mar e Ne'son de Almpida Prado). 

O ganhador 
A primeira cairi)anha ce M;is(eréu foi feita no hipó-

dromo da Gávea, onde, em 23 apresentaçoes, obteve 2 pri-
ireircs. 2 segundos, 5 terceiros e 2 ou:srlos 1ugare, deco-
locanda e. pois, em 12 provas, levantando NCrS 4.920.00 
em premios, "endo NCrS 2.500,06 çeles vitorias e os restan-
tes NCrS 2.420.00 pelas colocações. Nç, hipódromo da Ci-
dade Jardim, onde, de fato, animal tardio que e, coi-a que 
afio admira em razão de sua rigem, evoluiu ccasiderável-
mente, cumprindo assim a segunda e mais valirsa parte 
de sua campanha, Masteréu foi apresentado 8 vêzes, para 
ebter 5 primeiros, 1 segundo, 1 terceiro e 1 quarto lugares, 
jamais se descolocando, noi, e somando prêmios no valor 
de NCr$ 12.510,00, dos euais NCr$ 11 200,00 correspondem 
aos triunfos e NCrS 1.310,00 ás colcca's. A"sim os dados 

u 	 m finais qe corresponde 	aos desempenhos de Masteréu são 
es seguintes: coe 31 lenlaliva.s, obteve 7 primeiros 1 clã5- 

sico, 3 segundos, 6 terceiros e 3 quartos lugares, com 12 
r)escolccações, totalizando prêmios no valor de NCr$ 17.430,00, 
desta forma divididos: NCr$ 13.750,00 de primeiros ioga. 
ie e NCrS 2.550,060 de colocações. 

A campanha de Masteréu em Cidade Jardim foi feita 
a partir de setembro de 66, sendo os seguintes  os seus 
tuunfo: Prêmio Feudo (2.400 m, grama, 150" e 5 10:, sôbre 
Ling Kong, Heráldico, Jurno e outros; Prêmio Karatê 2.200 

1. areia, 141"i. sôbi e Karôvo e Raleigh; Prêmio Genai:le 
2.200 m, areia, 125' e 5 10:, sôbre Magloire, King Scotch, 

Estibordo e outros; Prêmio King Archer (1.806 m, areia, 
nõvo recorde de 111:, sôbre King Scotch, Keynesiano, 
Itasputin e outros; e a prova clátsica acui em foco. 

Masteréu é filho do extraordinário Adil, que dominou 
a, pistas nacionais durante várias temporadas, ganhador, 
entre outras inumeras prova, do G. P. São Paulo e do 
G. P. Gol. Couto de Magalhães três vêzes cada um. No 
hei-a», tem-se portado de maneira magnífica, sendo alguns 
de seus filhes es clássicos Mascate, Me-sidor, Murta, Lancil, 
Laplace, Jembélia. Jadilia e Nua 

A nãp de Masterén é Srttisb Dilemma, por Seoltish 
Union, cuja produção é a seguinte: em 1954, deu Duqueza, 
fêmea por Nvangal; em 55. Escócia, fêmea por Ferino; em 
56, Fulana, fêmea por Nyangal; em 57, abortou de Gualicho; 
em 58. Hemito, macho por Gualicho; em 59, ltacaré, macho 
par Bcu'pham.; em 60 Jahuita, fêmea por Adil; em 61, Le. 
dino, macho por Burpham; em 62, Masteréu: em 63, Nan. 
uim, macho por Adil; e em 64 e 65 ficou vazia de Caporal. 

Prêmio Silvio Paes de Barros 

15 de janeiro - A primeira das provas de animação da 
temporada, o Prêmio Silvio Paes de Barros, estabeleceu con-
fronto entre éguas de duas gerações diferentes. Em final 
aos mais sensacionais, Sinipatica, de 4 anos, cc' cabo de vi-
gorosa aropelada, superou a potranca Gelha por pequena 
vantagem. 

Partida dada em bom momento, Operette, doe partiu 
por fora, tomou a dianteira, livrando dois corpos sôbre Gel-
ha, com Louella em terceiro perto, por dentro, vindo depois 
Siver, Simpática, Guarauns, Kanaia e Joga. Até que a curva 
fõsse iniciada, nenhuma alteração maior ocorreu, mas, na-
quele ponto, instigada, Geiba se aproximou cIo Operette, con-
tinuando Louella em terceiro, mas sem desenvoltura, dando-
se mal na raia encharcada, e Simpática em quarto. Na reta. 
Gelha emparelhou com Operette, enquanto Louella (favo-
rita) renunciava de vez. Alguns metros mais, Gelba passava 
para a frente, enquanto avançavam Simpática e Joga; a 
primeira com grande ação, descontou c terreno que a sepa-
rava de Gelba e, sempre mais aborla, acabou por vencer, do- 
minando a rival no ultimo salto. Joga, oLie nã,) sustentou 
ritmo de seu avanço inicial, ainda assim manteve o terceiro 
lugar, ficando Kanaia em quarto, sem grandes méritos. Goa- 

 reuna reapareceu rendendo pouco, o que talvez se deveu 
ao terreno anormal. 

Resumo 
Prêmio Silvio Paes de Barros - Animação - Para caLais 

de 3 e mais anos - 2.000 m (grama: - Dot:o'ao, NUrS 
4.000,00, sendo NCr$ 2.500.00 á primeira colocada; NCrS 
750,00 á segunda; NCr$ 500,00 á terceira; e NCrS 250,00 á 
quarta. Aos criadores, 10' 

1.0, Simpática ( fêmea, cast., 4 anos, São Paulo, por Ca-
naletto e Azedinha, cio Stud Simpatia), José Fagundes, 60 k. 
freinadur, Walclomiro Xavier. 

2.ca Gelba fêmea, cst.. 3 anos, São Paulo, por Alherigo 
e Xema, da sra. Zélia G. Peixoto de Castro:, Carlito Taborda, 
53 54 k. Treinador, Mário de Almeida. 

3.0, Joga fêmea. casi., 3 anos. São Paulo, por Xaveco 
e Altiva, do Stud If Money), João P. Martins, 53 k. Treina-
dor, João Godoy. 

Simpática, em belo arremate, domina a potranca Gelba 

4 
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SIMPÁTICA 
Fêmea-Castanha 

('ão Paulo — 1962 

Banibino - 	Cam'-roiijan 
L Gosse 

Cantata z Ruler , ('cinzoneto 

1 ('artujo 	J ('orles 
Cristiano 

1 Pei-obi o lia -Malandro 
Faeiiza 

ZAR[[HA 
Fémea -Ala -zê 

São Paulo - 1963 

i 
- 	AStérus Formasterus - 	Fcrmose 

Tomy 	
II 

Tac-y 	Tocaia 

- 	- 	- 	Congreve Medicis 
/ Medée 

Rico  Piccola Piocha 

r 

4.0, Kanaa fêmea, cast., 4 anos, São Paulo. por Pew-
ter Plalter e Manaia, do sr. Antonio Salium), João M. Amo-
rim, 57 k. Treinador, Milton Signoretti. 

5.0, Oi:ertte, A. Barroso, 55 k 

6.0 SJver, J. Souza, 55 k 

7.c. (tuarcuna, J. Marchant, 57 k 

8.o, Loucila, J. Alvos, 55 k 

Tempo, 130" e 7 , 10 (grama encharcada); recorde, 120 
o 4 10, de Gualicho Diferenças: paléta e 3 corpos - Cria-
dor. 1-Taros Pinheiros (sr. José 1-lonoem de Mello). 

Á ganhadora 

Simpática, que em seu "pedgree" tem em abunda ncia 
sangue de animais resistentes, é um notável exemplo de evo-
lução, bastando dizer uue esta foi sua terceira vitória con-
secutiva. Sua campanha compreende 27 corridas, de que 
resultaram 8 vitórias e 11 colocações: 3 segundos, 4 terce;-
vos e 4 quartos lu gares, com 9 descolocações, pois, e prê-
mios que somam NCrS 19.065,00, assim divididos: NCrS 
15. (100,00 pelas vitórias e os restantes NCi -S 4.065,00 pelas 
colocações. 

Além da Prémio Silvio Pees da Barros, Si:npítica vem 
ceu ainda outros dois páreos de animação, a mhs disputados 
no ultimo trimestre de 63: Prêmio Jockev Club do Rio 
Grande do Sal e Pi-êm'o Almirante Ta mandaré, o primeiro 
sobre Farroupilha cio Sul. Rimada, I"elinla, Fonciulla. Esta. 
tina e Gentile (2.000 na, areia, 130" e 8/10) e o segundo só-
bre Murta, Fanciulla e Maça (1.609 na grama, 100'). Venceu 
ainda o Prêmio Karlshad (1.600 m, areia, 106" e 4101. sfbre 
Pamine, Miris, Brttish Grass e outras; o Prêmio Cir. ulo 
Militar de São Paulo il.300 na, grama. 80" e 210), sô'are 
Sheen, Malicia, Rimada e outras.,' o Prêmio Fról (1.400 m, 
grama, 85'), sobre Yanora, Zia Ziva, Furna e outras; o Prê-
mio Hypocrite (1.609 m, grama, 98" e 8/1W, sóbre Rendeira, 
Fanciulla, Faia Club e Colancy: e o Prêmio Embalada (1.600, 
areia, 99'L, sóbre Farroupilha d Sul, Fanciulla, Maça e 
outras. 

Simpática é filha de produtos nacionais: Canaletto e 
Azedinha. O cavalo, um dos melhores elementos da cate-
gorizada geração a que também pertenceram Adá, Rumor 
e Quebec, venceu entre outras provas o Prêmio Natal e o 
G.P. Raphael de Barros. Sua produção, ainda que peqoena, e 
boa, Pois del , 1 também faz parte o clássico Daomé. Q tanto 
á Azecl.nha, que morreu em 65, sua aluação no liaras é a 
se/uinte: após ter ficado vazia de Astrólogo em 58, dou 
nos dais anos seguintes, tona o mesmo reprodutor, Adalin-
gas (f.inaea( e Belo Rico macho); depois, teve um natimorto 
do Canaietto, em 61, 1)-, ri, a seguir, dar Sirnpatc] 62), Esô-
po C3, macho por Astrólogo, e Fantino (64), macho ainda 
por Astrólogo. 

Prêmio Anchieta 

21 da janeiro - Não obstante terem corrido apenas duas 
éguas de 3 anos, contra 6 mais velhas, foram as potrancas 
que obtiveram os dois primeiros lugares na disputa do Pré-
mio Anc'hieta, cumprido com inteiro êx:to. 

Ainda que tivesse sido retirado o confirmador, o "siar-
ter", que encontrou gi'andes dificuldades para dar a parlida, 
cm razão da rebeldia de Jovial Princess. anulou uma jari-
ineira saída, por ter a aludida égua ficado na fita. Tendlo-s,' 
avariado o aparelho de inlercomunicação, o juiz de partidas 
não pôde verificar que a Comissão dera ordena pala uma 
só partida e a todo risco. TamL"éna na largada definitiva, 
Jovial Princess não saiu, enquanto Zai'elha, que fôra coloca-
da por fora, desde logo tomou a dianteira, seguida de Aegina 
Iady, La Fiesta, Diceai'ca e Lamcu:dra. Corridos os primeiros 
150 m. notou-se que La Fiesta já era a segunda, perseguida 
p0:' Aegina Lady e Dicearca. Zarelha completou o percurso 
vitoriosamente e desgarrada; La Fiesta manteve a segunda 
colocação o Dicearca acabou por superar Aegina Lady, para 
eh) ar a terceira colocação, 

Resitmo  
Prêmio Anchiefa — Animação 	Para éguas nacionais 

de 3 e 4 anos - 1.000 m (grama) - Dotação, NCrS 4.000,00, 

Zarelha, pelo centro da raia, bate a velcz La Fi'sta 

sendo NCrS 2.500,00 á primeira colocada, NCr$ 750,00 á se-
gunda: NCrS 50000 á terceira e NCr$ 250,0 á quarta. Aos 
criadores, to'; 

lo, Zarelha fêmea, alazã, 3 anos, de São Paulo, por 
Parati e Fuerza Bruta, do Stucl Jorna), Edgar Gonçalves. 56 
k. Treinador, Avelino Piotto, 

2,0, La Fiesta (fêmea, cast,, 3 anos, de São Paulo, por 
Takl e Fama. do Fiaras Ipiranga), Antonio Bolino, 56 k. Trei-
nador, José S. Souza. 

3.0. Dicearca iiérnea, cast,, 4 anos, do Paraná, por Guay-
curu e S'emiramis. cio Haras Prêto e Ocic'o), Selmar Lobo, 59 
k. Treinador, Nelson Pii-tella. 

4,o Aegina Lady (fêmea, torci,, 4 anos. de São Paulo, 
por Quiproquó e Reserva, cio 1-lai-as CamaluvaL Urias Bue-
no, 59 k. Treinador, Claudinc Amaranto Fo. 

5.0, Lamandlra, J. Alves, 59 k. 

Go, Glicle Air. S. lodice, 59 k. 

7.0, Fabulista, C. Dutra, 59 k. 
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(JAGUARIÚNA - S. PAULO) 

GARANHÕES EM SERVIÇO 

FLAMB. DE FRESNAY 	PHARIS 

(Alaz. - 1948) 

França 	 L 	DJÈZIMÀ 	ASTERUS 

	

JATILLE 	 ADIL 

(Casf. - 1960) 

Brasil 	 CASTILIE - NASRULLAH 

K A M E R A N K  AN 	TEHRAN 

(Ccst. - 1948) 

Irlanda 	 BIBIBEG 	BAHRAM 

KURRUPAKO 	í ALMABSOOT 

(Cast. - 1962) 

Brasil 	 BERCEUSE 	GALCADOR 

T A K T 	 GUNDOMAR 

(Cost. - 1949) 

	

Alemanha 	 L TAKONIA - OLEANDER 

ri 



8.0, Jovial Princess, c 	J. M. Amorim, 59 k. 

Não largou. Não correu Jarmissg. Tempo, 60" e 2'10 
(grama pesada); recorde, 57" e 6 10, de Teima. Diferenças: 
dois corpos e um quarto e seis corpos e meio. Criador. Ha-
rt's Preludio (sr. Mário D'Andréai.  

Á ganhadora 
Tendo corrido apenas 5 :ézes, Zttrelha obteve 3 primeiros 

e 2 segundos lugares, levantando prêmios que somam NCrS 
8.600.00, c'crresponclendo NCrS 6.500,00 ás vitórias e os res-
tantes NCrS 1.500.00 ás colocações. 

Após obter dois segundos lugares, em 1.200 no, para 
Odile, e em 1.400 m, para Aguala, Zarelha venceu 3 vêzes 
seguidas: o Prêmio Tela (1 .200 m, 74" e 9 10. pela varian- 

te), sôbre Nadir, Euripe, F'anning Breeze, Era Nova, Flexa 
Alada, Riuska, Grimaee, Alcina e Flór da Tempo; o Prêmio 
Brina (1.200 m, 74" e 7 , 10, grama pesada, sobre Tindaya, 
Evermiss, Sábbia, Thermia, Leditera, Jaimhé e Gayety; e o 
Prêmio Anchieta, aqui focalizado. 

Zarelha é filha do nacional Parati, animal de boa cam-
panha e de magnífica origem, e da égua estrangeira Fuerza 
Bruta, que primeiro serviu nos Haras São José e Expedic-
lus antes de ser transferida para o Haras Preludio; seu 
"stud-record" é o que se segue: em 1952, deu Rebeldia, fê-
mea por High Sherifí; em 53, vazia de Fligh Sheriff; em 54, 
Terra Nova, fêmea por Heliaco; em 55, Unica, fêmea por 
Blackamoor; em 56. Vizard, macho por Heron; em 57, Azou-
gue, macho por Heron; em 5$, Bromélia, fêmea por Neru; 
em 59, vazia de Neru; em 60, Domitila, fêmea por Maki; 
em lii, vazia de Fastener; em 62, vazia de Parati; em 63, 
Zom-c'lha; em, 64, vazia de ,  Ateniense; em 65, não foi coberta; 
e em 60, sem noticia. 

clásSãe0 25 dv" Janeiro 

25 de janeiro 	Como tem sido cio tradição, o Clássica 
25 de Janeiro leve também neste ano um campo frondoso. 
caracterisado por alto padrão qualita.iv'a. Houve uma dupla 
comparação: entre éguas nacionais e trance.ss e entre as cio 
4 e 5 anos. Assim, o triunfo obetido pela paulista Friin 
foi de extraordinário valor. 

Ordenada a partida em feliz momento, Frigia tomou 
a dianteira, mas logo foi assediada por L'Enorceleu,se, que 
chegou a livrar vantagem: tcdavia, na altura dos 1.600 m, 
a francesa que, ao partir havia levado um pedaço de fita, 
nela se embaraçou e, assustada, pulou a cêrca móvel, de-
.sequilibrando o  jóquei Manuel Silva, oue dela, afinal, se 
tir•ou . Animal e jóquei, porém, nada sofreram. A corrida 

teve prosseguimento com Frigia adiante, seguida cio Eva-
nescente e Rubonia, que a perseguiani de perto, vindo de-
pois Vous Voilá, Divertida e ,Jundiá, correndo algo longe 
Vindohona e Simpática e, muito distanciada, Tvmira. Até 
a entrada da reta, a prova não sofreu alterações de monta. 
Naquele ponto, Evanescente esmoreceu, enquanto Rubonia, 
sempre por dentro, tentava desalojar Frigia: Vous Voilá 
e Jundiá. esta abeila, por sua vez, prcgrediam: contudo, 
enquan;o Vous Voila logo depois esmorecia, Jundiá prosse-
guiu avançando, para chegar a tempo de superar Rubonia. 
essim obtendo a segunda colocação, mas não de suplantar 
Frigia. Simpática, que Só apareceu nas ultimos metros, ter-
minou em quarto, sendo de registrar mUe. com  o acidente 
de L'Ensorceleuse. foi prejudicada. 

--a,. 

FRIGIA 
I'émea - ('a stan h a 

Sito Paulo - 1961 

i"alrway E'lsalaris 
SCL)a 	i"lew 

Fair Copy 

i.'omI)OsUl'e Buchan 
- . 1 Serenissmnsa 

isa o rimn BIan 9(01' a 
\1155 

- 

1'rjr'm's 	Deughter 
lissa 

Uwyniadl Sainion Trout 
SICven"t' 

LiÇnt- 1-'naros 
ISOUS(' 	11 Pyra mnid 

issqutmatt 

Uolcl leal' 11 - 	 ('iam issimu', 
Corniche 	Dor 

Puro letee 
Halsano Pureza 

Petaina 

Itastrilto 
La Gramilia Est relia 	Cola i' 

1Ci'8 800.00 á tei-celra; e NCr$ 400.00 á quarta. Aos criadores 
diad nacionais, io; 

lo, Frigia fêmea, cast.. 4 anos, de São Paulo, por Me-
ledy Fair e Harpavi, do Haras Santa Therezinhat, Clóvis 
Dulce, 60 k. Treinador, Juan J. Gonzalez. 

2.o, Jundiá (fêmea, cat., 5 anos, de São Paulo, por 
Manguari e Gargalhada, do Stud M.M.M.j, Albênzio Bar-
roso. 61 k. Treinador, Joaquim B. Gonçalves. 

lo, Rubonia fêmea, alazã, 4 anos, da França, por 
Tticurne e Rhodésie, d0 Haras São Miguel), Édson Amorim, 
58 k. Treinador, Daniel Henriclues. 

Frigia corre adiante já anunciando seu magnifico êxito 

tS 

Na reta oposta, Manuel Silva salta de L'Ensorceleusa 

Resumo 
Clássico 25 de Janeiro - Para éguas de 4 e mais anos 

- 2.000 m (grama) - Dotação. NCrS 6.460,00, sendo 
NCrS 4.000,00 á primeira colocada; NCrS 1 200,00 á segunda; 



O haras Mondêsir, do sr. A. J. Peixoto 

de Castro Jr., vem de incorporar 

WAMLDE IS R 
Castanho, 1961 

grande fundista europeu 

WÁLDMEISTER 
'4 

St. Simon 
Rabelais 

Rialto 
íHéhjcon 

La Grêle 	Grignouse 

íswynford 
Blandford 	Blanche 

Wild Violet 	 íar 
Wood Violet 1Pervechère8 

[Pharos 
o 	 Nearco 	Nogara 

,Dante 
Dark Legend 

Rosy L,egend [Rosy Cheeks 

[13e h íB015  Russel 

	

e ran 	Stafaral1a 

Shamsheeri 
íBig Game 

	

nane 	
lTheresina 

Por VIId Risk (Rialto) e Sarna Isabel, por Dante 
e Shamsheeri, por Tehran e B.naiie, por Big Game. 

Vencedor do "Prix Bay Middleton" (2.600 in), "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 rn), 

e "Prik Jean Prai" (3.100 m), terceiro no "Prix 
des Epinettes" (2.400 iii), "Grand Prix de Marseilie" 

(2.500 m), "Prix de Barbevilie" (3.000 m), "Prix Gladiateur" 
(4.800 rn), "Prix de Barbevilie" (3.100 m) e 

"Prix du Cadran" (4.000 m); foi quarto colocado no "Prix 
Worden" (2.450 rn) e no Prix Jean Prat" (3.100 in). 
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Frígia corre firme. Rubonia pas. 
sa Simpátioa, enquanto Jundiá 
atrcpela por fora de suas adver- 

sárias. 

4.0, Simpática fêmea, cast., 4 anos, de Sã(, Paulo, p01' 

Canaletto e Azedinha. da Stud fimpatia(. Liciz Rigoni, 60 k. 
Treinador, Waldomirc: Xavier. 

5.0, Kanaia. 	J. 	M. 	Amorim, 	60 	k. 

6.o, Jasnette, 	E. Araya, 58 	k. 

1.0. Voos 	Voilá, J. 	Alves, 	60 	k. 

8.0, Vindobona. D. 	Garcla. 	58 	k. 

9.0, Vc'loutée. 	U. Buono. 	58 	Is, 

10.0, Tymira. 	A. Azevedo. 	58 	Is. 

11. o,  Evanescente, J. 	Marchou). 	6)) 	Is. 

12.o, 	Divertida. 	J. Scuza. 	60 	Is. 

13,u, L'Ensorc e!euse . 	 M. 	Silva, 	58 	Is. 

caiu durante o pc'r curo. Tem p0, 128" (grama pe-
sada com cêrca móvel recorde, 12€" e 4 10, de 
Gualiche. 1 )ifereicccts: um quarto de corpo e 
meio corpo. Criador, Haras Santa Therezinha (are 
Phetippe e Jorge Azer MaIo1). 

A g(lrh(Idora 
Fri g ia, ou 	lei a lidei -  de sua geração, mostrando ser 

entes de tudo unia grande veloz, tem cumprido cima ram- 

ganha espiêndida, cjue culmina agora com o mais valioso 
de seus triunfos, obtido em dois nuilômetros, 'fendo rol.. 
udo 14 vêzes em Cidade Jardim, obteve 9 primeiros (8 de-
le clássicos), 3 segundos e 2 quartos lugares, não tendo. 
pois, jamais entrado descolorada. Em sua unica apre.sen-
teão na Gávea, no G. P. Major Suckow do ano pasado, 
ficou fora de corrida na partida. Seus prêmios .já somam 
NCrS 37.700,00, assim divididos: NC'rS 14.500,00 de primei. 
i'os lugares e 5:CrS 3.201,00 de colocações. 

Os êxitos clássico ,  de Frigia são os seguintes: Clássico 
Presidente Luiz Alves de Almeida (1.200 m). ('lás ico Pre-
idente F'irmiano Pinto 1.300 ml, G. P. João ('cofio Ferraz, 

e Seleção de Potrances (1.500 m), Clássico Presidente Gui-
lherme RUia 1.500 mI, Clássico Presidente Antonio T. As-
eumpcão NoIte (1.800 m), C]ás'ico Presidente Roberto AI-
ves de Almeida (1.200 m), Clássico Pre idente Julio de 
ãCcsquita (1.001) m) e, por fim, Clâs 'i( o 25 de Janeiro 
(2.000 m). 

Frigia é filha do importado Melody Fair, mie obteve 
na Europa 9 vilÓrias em 56 corridas. A ganhadora do 
Clássico 25 de Janeiro é, aliás, parte de sua primeira pro-
ducão. à qual tanib(m pertencem F'o boI ista. Forno ncla, Fen. 
(ir e Finlanciia. São ainda seus lilhice os futuro-os potros 
Galaripo e Gc:tarclo. 

Pelo lado materno, Frigia é filha da nacional e cmnha. 
fora Harpavi, cuja produção é a seguinte: em 1936. deu 
Mervi. lêrní'a por Strong i'thArm; em 57, Dou 'arGa, mcl-
cilo por Orbaneja; em 58, Oi-pavi, fêmea por Ouragan: em 
59, Parruá (m:.rreu "vearling"(, fêmea por Ouragan; em 
('II, nati-morto por Ouragan; em 61, sem ii atina; Clii 62, 
1' rigia: em 63, Guache, macho por Meodv Fair; em 64, Hé-
Isde, fêmea por Mc'lody Fair: em 65, abortou oe Cuaraze: 
e em 66, ,Jani f. mal lii gr Metndv Fail'. 

1 

'1 

Fugia vence; Rubónia e Jundiá juntas; Simpática depois 

]o 
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Vende os produtos da geração a estrear em 1968 

POTROS 

DUHAMEL: 
PADDOCK: 
THERMAL: 
CENÁCULO: 
SILVERTON: 
LOUKSOR: 
RADJAH: 
THURAMOUR 
EMBATE: 
BECKET: 

Nisos 
Pintor Lea 
Nisos 
Sing Sing 
Nisos 
Tang 
Pintor Lea 
Nisos 
Nisos 
Nisos 

e Dulce 
e Parabola 
e Thelma 
e Cencerra 
e Sidonia 
e Loretta 
e Rampa 
e Thracia 
e Emocion 
e Belote 

5 de Agôsto) 
( 	 6 de Agôsto) 
(15 de Agôsto) 
(20 de Agôsto) 
(11 de Setembro) 
(15 de Setembro) 
(26 de Setembro) 
(18 de Outubro) 

9 de Novembro) 
(19 de Novembro) 

POTRANCAS 
ALGERIA: 
SAGAMI: 
BRODERIE: 
ACUSADA: 
CORALIE: 
MY OSOTIS: 
INCISA: 
STRADELLA 

Coaraze e Alouette 
Cobalt e Sandbank 
Cobalt e Bruxelias 
Sing Sing e Acquavit 
Pintor Lea e Coquilie 
Nisos e Myrina 
Sing Sing e Infanta 
Mât de Cocagne e Stormcloud 

(28 de Julho) 
8 de Agôsto) 

(23 de Agôsto) 
3 de Setembro) 

(23 de Setembro) 
(13 de Outubro) 
(24 de Outubro) 
(27 de Outubro) 

Rua Mayrink Veiga, 28 - 4. 0  andar - RIO DE JANEIRO - Fone: 43-0360 

11 



Prêmio Manoel da Nóbrega 
25 de Janeiro - No quilómetro do Prêmio Manuel da 

Nóbrega. ainda que tivessem corrido 4 potros, entre êles 
o clássico gaucho Crosete, que estreava, a vitória coube a 
um dos dois animais de 4 anos inscl'i:cs: Pleocádio, por 
sinal, um parelheiro cIa grande origem. 

Partida boa. Newlon apareceu adiante, perseguido por 
Crosete; esta ordem foi mantida até a altura da variante, 
ocasião em que Pleocádio, que havia partido por fora de 
todcs os adverários, juntou-se aos primeiros. travando-se 
luta. Poucos metros depois. P!eocádio passou para diante, 
e então ampliou mais e mais sua vantagem, para cruzei- o 
disco com 4 corpos adiante de Crosete, que também deixou 
distanciado o terceiro cclocado, Qrkan . Newton esmoi'ecau 
muito e loi apenas o quinto colocado. 

2.0, Crosete (macho, cast., 3 anos, do Rio Grande do Sul, 
por Cdi e Rócega, do sr. Ãngelo Di Barh, Ermelino Sam-
paio, 56 k. Treinador, Mílton Signoretti. 

3.0, Orkan (macho. cast., 3 anos, de São Paulo, por Fau-
hlas e Gone With The Wind, do Haras São Bernardo S. A., 
Alhênzio Barroso, 56 h- . Treinador, Alexandre Roslworowski. 

4.0, índio Tibiriçá (macho, cast., 4 anos, de São Paulo, 
por Faubtas e Capricieuse, do Stud Piratininga(, Enrique 
Araya. 59 k. Treinador, José Molina. 

5.o, Newon, J. Carlinclo, 56 k. 

Co, Mineiro, D. Garcia, 56.58 k. 

íe uino 
Prêmio Manoel da Nóbrega - Animação -- Para cavalos 

nacionais de 3 e 4 anos 1.000 m grama - Dotação, 
NCrS 4.600,00, sendo NCrS 2.500.00 ao primeiro colocado; 
NCrS 750,00 ao segundo; NCrS 500,00 ao terceiro; e 
NCr$ 250,00 ao quarto. Aos criadores. 10') 

lo, Pleocádio (macho, alazão, 4 anos, de São Paulo. por 
Faublas e Leocádia, dc Stuct Belmar, José P. Santos, 59 k. 
Tieinador, Walfrido Garcia. 

M""~ 

Pleocádio, a galope, alcança o disco sem adversário 

Tempo, 61" e 3 10 (grama pesada, com cêrca móvel); 
recorde, 57' e 6 10, de Teima. Diferenças: quatro corpos 
e três corpos. Criador. Haras Piaí (sr. Alfredo Francisco 
Martinellh. 

O gan hador 

Pleccádio já correu 14 vêzes, lendo obtido 4 vitórias, 
além ctas seguintes colocações: 1 segundo, 3 terceiros, 1 
ciue'rto e 2 quintos lugares. descolocando-se, pois, em 3 
oportunidades. Seus prêmios totalizam NCrS 8.800,00, cor-
respondendo NCrS 7.000,00 ás vitórias e NCrS 1.800,00 ás 
(.010 caçõ es. 

Pcocá2io da cende de Faublas, que deu o  excelente 
Nageur. um dos melhores elemen.os de sua geração; J'Ar-
rive, ótimo ganhador na Venezuela, além dos uteis Magloiro, 
Operette, Espanta, Valência, Kikuvo, King's Game, Keep 
Gci:ig. Kei:dahar, Karat. Neve— Late. Lulteur e Filoso. Sua 
mãe é a clássica Leocádia, grande ganhadora em Cidade 
Jardim e na Gávea, cuja produção é a seguinte: em 1959. 
deu Mias Leocádia, fêmea por Fauhlas; em 1960, Neocádia, 
fêmea por F:.LIbles e uni dos bons valores de sua geração; 
cm 1931, m notícia; em 1962, Pleocádic; em 1963, Qui-
Lo -Sã, macho por Eviva Violou; em 1964 e 65, ,em noticia: 
em 1966. tendo sido servida por Aristophanes, na Argentina, 
deu Adonio, um macho. 

O 'pedL;ree" dc Pleocádio será encontrado mais adian-
te, na resenha do Clássico Imprensa, por êle levantado a 
26 de marco. 

r 
a: 

- 5 

Prêmio Eleutério Prado 
4 de fevereiro - O Prêmio Eleutério Prado foi uma  das 

três provas que marcaram a estréia das potrancas nacionais 
de dois anos. Embora tivesse sido dsputado em pista de 
grama anormal, seu desfêcho agradou sem reserves, dada 
a forma brilhante com que se houve a ganhadora Oscina. 

Saída muito rápida e boa. Despontou Photo Finisli, com 
pequena vantagem sôbre Mileda, vantagem que ampliou al-
go até a variante, ponto em que Oscina se aproximou. Al-
guns metros mais, enquanto esmorecia Mileda, Photo Fi-
nish, assediada fortemente por Oscina, tentava resistir. Nos 
ultimos 400 m, Oscina começou a se destacar, para acabar 
ganhando com rara desenvoltura. Photo Finish, que cansou 
nos metros finais, a despeito disso manteve folgadamente a 
dupla, já que Mileda, a terceira, terminou muito distanciada 
dela, contendo, com dificuldade, o assedio de Ganienha. 
Oposina, a competidora restante, não chegou a figurar. 

R es u in.o 
Prêmio Eleutério Prado - Animação - Para potrancas 

nacionais de 2 anos, inéditas - 1.000 m (grama( - Dota-
ção, NCrS 4.800,00, sendo NCrS 3.000,00 á primeira coloca- 

da, NCrS 900,00 á segunda, NCrS 600,00 á terceira e NCr$ 
300,00 a quarta. Aos criadores, ii)') 

lo, Oscina (fêmea, cets., 2 anos, de São Paulo, por Bur -
pham e Enibroesa, dos Haras Jahu e Rio das Pedras(, Joa-
quim G. Silva, 55 k. Treinador, Castorino Borges. 

2.0, Phofo Finish (fêmea, cast., 2 anos, de São Paulo, 
por Gaucleamus e La Indiana, do Haras São Bernardo S.A.(, 
Pilbênzio Barroso, 55 k. Treinador, Alexandre Rostworowski. 

3.o. MOeda (fêmea, alazã. dois anos, de São Paulo, por 
Pewier Plalter e Lêda, do sr. Antonio Sallum(, João M. Amo-
rim, 55 k. Treinador, Enir Feijó. 

4.0, Gamenha (fêmea, tord., 2 anos, de São Paulo, por 
Four HilIs e Gamela, do Haras 28 ele Outubro(, Augusto Ca-
valcanti, 55 k. Treinador, Aparicio R. Ramos. 

5.0, Oposina, A. Masso, 55 k. 

Tempo, 62" e 810 (grama encharcada(; recorde, 57" e 
6 10, de Teima. Diferenças: quatro corpos e doze corpos. 
Criador, Haras Jabu e Rio das Pedras (srs. J. Adhemar e 
Nelson de Almeda Pradoe 
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Proprietário: Dr. J. Adhemar de Almeida Pdo e Nelson de ÃImeda Prado 

R E P R"D UT 0 R ES 
Gainsborough 

Hyperion 
Selene 

BURPHÁM 
Caerleon 

Trouble 
1 Doublure 

Castanho, 1946, Inglaterra. Bom ganha-
dor, pai de Farwell, Gabari, Hurcade, Mi-
Jheira. Naftol e Oscina. 

f Son-in-Law 
Epigram  

1 Flying Saily 

ÁDL 
II 	 Casanova 

Candid Lover 
Canarco 

Castanho, 1945, São Paulo. Grande cam- 
peão. Pai de Jembélia. Jadilia, Lancil, La- 
place, Mascate, Mastereu, Murta e Nôa. 

Donatelio II 
Crepeilo 

1 Crepuscule 

CRIMÉÁ 

Palestine 
Warspite 

t Respitc 

Alazão, 1961, Inglaterra. Cumpriu boa 
eampanha. Incorporado ao Haras em 
fins de 66, tendo já então iniciado seus 
serviços. 

Ilyperion 
Burpham 

1 Troiible 

GÁBÁRI 
Fastnet 

Fastness 
Hajiri 

Castanho, 1957, São Paulo. Após cumprir 
ótima campanha, de nível clássico, foi le-
vado aos Haras. Sua primeira geração se 
iniciou em 67, dela fazendo parte Ordinal. 

Clarion 
Klairon 

Kaimia 

DESERT CÁLL II 
ii 	 Prince Bio 

Princess of Bagdad 
II 	 1 Shaahan 

II 	Castanho, França, 1961. Adquirido nos 
últimos leilões de Newmarket após ter ter-
minado uma boa campanha. Incorporado 
ao Haras no início dêste ano. 



Oscina ruma firma para o disco seguida de Apple Tart 

4 g'lnluIdor(l 

(iscos é d'na de uma origem brilhante. Seu pai, Bur-
pham, ganhou na Inglaterra antes de ser exportado para o 
Brasil, onde, prosseguindo campnha, em 3 apresentações 
obteve 2 primeiros e 1 segundo lugares. Levada á reprodu-
cão, deu e continua dando de forma magnífica. Entre seus 
filhos contam-se o croque Farwell, in"icto no País, tendo 
Iec'anto'lo 20 prova, e animei de perLc inlernacional, por-
quonto correu na Argentina, onde secundou outro produto 
Ilrasileiro, Escorial. Outros filhos seus são Milheira ganha-
dora internacional:, Naftol um dos melhores potros da ge-
ração nascida em 63, Lembélia, Laurel, Loconde, Mirra, Mo-
rávia, Nhandeara e outras mais. 

OSCINA 
Fêmea-Castanha 

São Paulo - 1961 

Ga insb a - 
lyperion 	ro uc'h 

Selene 

E) 
Cacileon 

Trouble 	Doubinie 

jebel Nyangal 	t)
Sanas 

E 
\leailow 
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Embroesa, a mãe de Oscina, nascida no país e ganhado-
ra, é filha de Nyanal, reprodutor que deixou na Brasil o 
excelente Caporal, além de outrcs éguas já consagradas na 
reprodução, como Fava, a mãe de Naftol, e que, na Ar-
gentina continua dando ótimos produtos, alguns deles, co-
mo Aller, Pigmento, High Road venceram clássicos em 66. 
Filhos seus ganham ainda com frequência no Peru e na Ve-
nezuela, tendo, na inauguração dos refletores de Mon. 
terrico, vencido um dêles: Beauford, que leventati o Clás-
sico Inauguracion. 

A produção de Embroesa é a seguinte: em 1961, deu 
Laurel, macho por Burpham; em 62, Mania, fêmea por Bur-
pharn -  em 63, Nos, fêmea por Adil. e que foi lidei- de sua 
ala: em 64, Oscina; em 65, Penápolis, macho por Go bar:; ten-
do ficado vazia de Burpham em 66. 

Prêmio Raphael de Barros Filho 
5 de fevereiro - Também na estreia dos potros, tal 

corno já se dera na das potrancas no dia anterior, foram 
disputadas trOs provas, entre elas o tradicional Prêmio Ra-
phael de Barros Fo, coe assinalou brJhanc êxito de Za-
gro. a despoilo do páreo ter sido cumprido debaixo de 
chuva o em pista de acama encharcada. 

Partida boa. Zagro, Caruru e Olmeiro sairar.i em lute, 
teguidos de Ascot King e Tambau. Nus 500 m as posi-
coes começaram a se definir, quando Zagro abriu alguma 
aniagem mais sôbre Caruru, com Olmeiro semore perto; 

P01100 depois, Ka,sman começava a avançar com irnoeto, ten-
o pas-ado por Caruru e Olmeiro, mas não por Zagre, que 

a°eim venceu. Kasman manteve ótimo segundo, com Caru-
ru, separado de Olmeiro por pequena diferença, em tercei-
ri), chegando Ascot King em monto, nada distanciado t-am-
b('m. 

Resumo 
Prémio Raohaei de Barros F.o - Animaca.; - para 

lo'ro nacionais d 2 anos. inédóns - 1.000 m (grama) 
Dotação, NCrS 4.860,60, sendo NCrS 3.000,00, ao primeiro 
colocado. NCrS 900,00 ao segundo, rsc'r$ 660,00 ao terceiro 
e NCrS 300.00 o luartu. Aos criadores, 10' 

lo, Zagre oracho, ccst.. 2 anos, de São Paulo, por 
I\ordic e Grapa, cio Hai-as Eduardo Guilherme), Alhênzio 
Berro-o, 55 k. Treinador, Acilio Schiavon. 

2.o, Kasman macho, alazão. 2 anos, do Sã Paulo, por 
Zofir e Pasman, do sr. 1%iario Tavares Leite), João M. Amo-
rim. 55 k. Treinador, Antonio Naopo. 

3.0, Caruru (macho, alazão, 2 anos, de São Paulo, por 
PI-.aras e Premoline, do sr. Theotonio Piza de Lara, Renato 
Machado, 55 k. Treinador, João Godov. 

Caperal e Ningem, do Haras Mato Grosso), João P. Martins, 
55 k. Treinador. Sebastião Garcia. 

5.0, Ascot King, W. Rosa, 55 k. 

Go, Tarnbau, J. R. Olguiri, 55 k. 

7.0, Urhany, J. Fagundes, 55 k. 

8.o, Auburn, J. O. Silva F.o, 55 k. 

9.o, Mister Consul, L. Rigoni, 55 k. 

10.o, Méboli, E. Sampaio, 55 k. 

Não correu Sanáfie. Tempo. 68" grama alagada); re-
corde, 57" e 6 10, de Teima. 	Diferenças: três quartos de 

4.o, Cimeiro macho, cast., 2 anos, de São Paulo, por 	 Zagro resiste a Kasman; Cai uru e Cimeiro estão juntos 
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corpo e dois corpos e um quarto. Criador, Horas Eduardo 
Guilherme(Sr. Julio W. Zarzur 1. 

O ganhador 
Filho de pai estrangeiro: N ordic 'e de égua nacional: 

Grapa, Zagro. é dono d'e um belo "pedigree". Nor dic cum-
priu campanha na França dos 2 aos 4 anos, tendo vencido 
5 vezes: Grand Criterium de Bordeaux, Prix dv La Tcu-
ques, Frix Remy Mouquet, Prix de Charhonniére e Prix 
Lagrange. Importado polo Haras São Bento foi depois 
endido ao Horas São Luiz. Tem produzido cada vez me-

lhor, contando-se entre seus filhos os clássicos Gastão e 

Genaide. os ótimos Baudoneon e Fala, a grande ganhadora 
Great Star (Venezuela. além dos uteis Ham'n'Eggs. M'a 
Culpa, Xasquita, Mangal, Harvard, Vilica, Acintosa, Lanan-
za, Riomar, La Consulesa e outros. Nordic é irmão pater-
no de reprodutores de retumbantes êxitos na Europa, como 
Mincio, Edellic, Vvnluce, El Relicario, Blckhaus, Buissant 
Arcient e O'Grady. 

Grapa, a mãe de Zagra, é uma filha de Pewter Platter, 
reprodutor excelente, que tem figurado anos a fio sem-
pre nos primeiros lugares das estatísticas do Hipódromo 
Paulistano. Grana, boa ganhadora, tem a seguinte produ-
ção: 'em 1963, Grapeto, macho por Nc'rdic; 'em 64, Zagro; 
em 65. Nédio, macho por Ortile e em 66 ficou vazia de 
Oi tile. 

Prêmio Renê Slraunard 

11 de fevereiro - Campo tão belo e frondoso como 
o do Prêmio Renê Straunard, que reuniu éguas de 3, 4 e 
5 anos, poucas provas poderão ter. Equilíbrio de fôrças e 
qualidade foram crrcterís1icos dessa disputa brilhante, le. 
vantada por Dama Natalina. 

Partida rápida e boa. Operette de.snontoi' primeiro, 
mas foi logo atacada por,  Graçola e, uma vez percorridos 
o prmeiros 300 m, a montada de Enriciue Arava já cor-
ria adiante, com Operelte próxima, seguindo-se Gelba. 
Louella, Dama Natalina, Samba Dancer e Rubonia, ficando 
Maça em ultimo. A prova não sofreu alteração de monta 
até a entrada da reta, ocasião em que Operette atacou Gra-
cola. encuanto Louella e Dama Natalina progrediam. Nos 
30(1 m, Operette corria adiante. perseguida par Louella, mas 
Dama Natalina atacou e passou por Louella. assediando 
Operette, cue, corajcsamente, resisLu, ativando-se assim a 
luta. Foi apenas no derradeiro salto que Dama Natalína 
pôde livrar pequena vantagem sôhre Operette. chegando 
Lcuella em terceiro, muito perto, com Jundiá. que náo 
pôde atropelar com ímpeto em virtude da pesada carga 
que carregava, em bom quarto lugar. 

Resumo 

Duas Pases da vitória de Gastão: nos 600 e nos 300 m 

Flamboyant de Fresnay e Bergére, do Slud M. M. Mj, José 
Alves. 55 k. Treinador, Joaquim B. Gonçalves. 

DAMA NATALINA 
Fêmea-Castanha 
Paraná - 1962 
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4.o. Jundiá (fêmea, cast., 5 anos, de São Paulo, por 
Mangual'i e Gargalhada, do Stucl M. M. M.), Alt'énzío Bar-
roso. 62 k. Treinador, Joaquim B. Gonçalves. 

5.o, Simpática, J. Fagundes. 59 k. 

6.o, Gelba, C. Taborda. 53 k. 

7.o. Rubonia, E. Amorim, 60 k. 

8.o. Fanciulla, C. Dou-a, 56 k. 

9,0. Yanora, L. Rigoni, 56 k. 

10.o, Jiridia, J. M. Amoi'im, 53 k. 

11.o, Samba Dancei'. G. Massoli, 55 k. 

12.0, Guaracua, J. Marchant .57 k. 

13.0, Graçola, E. Araya, 57 k. 

14.o. Maça, E. Gonçalves, 59 k. 

Tempo. 99" e 8 10 (areia leve); recorde, 97" e 7 10, do 
Galaripo. Diferenças: palêta e um corpo e três quartos. 
Criador. Haras Santa Maneta. 

4 gtn hadoro 
Em Cidade Jardim, Dama Natalina correu 7 vezes para 

obter 5 vitórias, tendo entrada descolocada nas duas res-
tantes. Assim, levantou prêmios no valor de NCr$ 9,100,00. 
Os 2 primeiros triunfos foram registrados em 65, ano em 
que atuou 4 vezes; foram éles os seguintes: Prêmio Blue 
Chip (1.400 m, areia, 87" e 5/10), sôbre Panela, Fabulista, 
Malmaison e outras, e o Prêmio Dom'is (1.400 m. areia, 

Prêmio Renê Straunard - Animação - Para éguas de 
3 e mais anos - 1.600 m areiai - Dotação, NCi -$ 4.000,00, 
sendo NCrS 2.500,00 á primeira colocada. NCrS 750,00 á se-
gunda, NCr$ 500,00 á terceira e NCr$ 250,00 á quarta. Aoe 
criadores, 10 1,  - 

1.0. Dama Natalina (fêmea, cast., 4 anos, cio Faraná, por 
Manguarí e Aninga Aço, do Stud Quiproquó), Aleksian Ai'-
tin. 59 k. Treinador, Juan J. González. 

2.o, Operette (fêmea, alazã, 3 anos, de São Paulo, por 
Faublas e Fanfare, do Haras São Bernardo 5. Ai, Joaquim 
G. Silva, 55 k. Treinador, Alexandre Rostworcwsloi. 

3.0, Louella (fêmea, alazã, 3 anos, de São Paulo, por 
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87" e 61G), sôbre Infancia, Tália, Panela e outras. Falhou 
no Prêmio F. V. de Paula Machado e no G. P. Fábio Prado. 
66, Dama Natalina venceu nas duas vezes em que atuou: 
Prêmio Fabulista 1.800 m. areia, 114" e 6/10), sõbre Vi 
valdina, Kidra, Piêta e outras, e Prêmio Embalada 2.200 na, 
areia, 138" e 510), sôbre Farroupilha do Sul, Estatina, Sim-
pática e outras. Finalmente, neste ano, sua unica apresen-
tação foi vitoriosa: o Prêmio René Straunard. 

Dama Natalina tem igualmente campanha no Tarumã, 
contando-se entre suas atuações a vitória no Prêmio Jóquei 
Clube do Rio Grande do Sul 11.600 m, 104", neste ano. sô 
bre Loconde, Lonesome, Cross Fire e outros, o êxito do ano 
passado no Clássico Primavera, em dois quilómetros, sôbre 
Tule, Ofensa, Peônia Rubia e outras, e o segundo para Judô  

no G. P. Presidente do Jóquei Clube cio Paraná temporada 
de 66 e em 2.500 m). Malogrou na disputa do G. P. Paraná, 
levantado por Gastão. 

Dama Natalina é filha de produtos nacionais: Mangua-
ri, o melhor dos filhos de King Salmon no haras e um dos 
mais brilhantes na pista, ganhador que foi de vários clássi-
cos, inclusive do G. P. Cruzeiro do Sul, e Aninga Açu, ga-
nhadora. São, aliás, também filhos de Manguari as clássicas 
Happy e Domage, os excelentes Interlagos, Jundiá, Rara. 
kiri e Discolo, êste ultimo um grande ganhador no Equa 
dor, onde hoje serve na reprodução. Aninga Açu, atualmen-
te sei-vindo no Paraná, produziu Glauce (1959), fêmea jor 
Lupan; um natimorto 19(50), or Destino; lnaciha (1961), 
fêmea por Destino e Dama Natalina (1962). 

Clássico Presidente João Sampaio 

12 dc fevereiro - Alguns dos melhores parelheiros na-
cionais do momento participaram da disputa do Clássico 
Presidente João Sampaio, cujo desfecho foi valorizado por 
ter o ganhador Gastão cruzado o disco no tempo recorde 
de 124" e 3 10 para os 2.000 m, na areia. 

Partida boa. Gastão correu adiante, com Zaluar e Mes-
iclor a seguir, figurando em quarto, próximo, Masteréu e, 

logo depois, Itamaraty, King Scotch e Carataí. No inicio 
na reta oposta, Zaluar tentou ultrapassar Gastão, mas o 
jóquei do vanguardeiro não o permitiu, aceitando a luta, 
enquanto Messidor era mantido em terceiro. Assim os ani-
mais alcançaram a reta dos 1.000 m, oportunidade em que 
Zeluar, por ter Gastão diminuído algo o ritmo de seus ga-
lões, livrou pequena vantagem, ao tempo em que Masteréu 
passava por seu companheiro Messidor. Uma vez alcançada 
a reta, Zaluar cansou e Gastão voltou à dianteira, para ser 
prontamente atacado por Masteréu, que chegou a dai- a 
impressão de que poderia dominá-lo; todavia, Gastão, exi-
gido com rigor, reagiu e logrou se defender do assédio do 
adversário, acabando pai- ganhar uma aplaudida prova. Ita-
maraty, passando por King Scotch e Zaluar (Messidor es-
morecera de vez), obteve o terceiro posto. 

Resumo 

Clássico Presidente João Sampaio - Para produtos de 
4 e mais anos - 2.000 m )areia) - Dotação, NCrS 6.400,00, 
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Em tempo recorde para os 2.000 
m, na areia, Gastão vence o Clás- 
sico João Sampaio, seguido de 

Masteréu. 

1 r 

5 	
" 	 i 

	 * 
h 

sendo NCiS 4.000,00 ao primeiro colocado, NCi'S 1.200.00 ao 
segundo, NCr$ 800.00 ao terceiro e NCrS 400,00 ao quarto. 
Aos criadores, lo'; 

1.0. Gastão macho, cast., 4 anos, de São Paulo, P01 
Nordic' e HbIa, cio ar. Paulo José da Costa!, Albênzio Bar-
roso, 60 k. Treinador, Raul E. Martinez. 

2,0. Masteréu macho, cast., 4 anos, de São Paulo, por 
Adil e Scotlish Dilemma, dos Haras ,Jahu e Rio das Pedras!. 
Antonio Masso, 60 k. Treinador. Castorino Borges. 

3.0. Itamaraty (macho, cast., 6 anos, de São Paulo. por 
Kameran Khan e F'rulic, do haras Polaris. José Alves, 61 k. 
Treinador, Mário Tibério. 

4.0, King Scotch macho, alazão, 4 anos, de São Paulo, 
por Takt e Drosera. do 1-haras ipirangai, Antonio Bolino. 
60 k. Treinador, José S. Souza. 

5.0, Zaluar, J. M. Amurini, 61 k. 

6.0, Messidor, J. G. Silva, 60 k. 

7.o, Carataí, D. Garcia, 61 k. 
Tempo, 124" e 3 10 areia lzvcu, constituinde nõvo re-

corde; recorde anterior, 124' e 4 10, de Pantheon. Dife-
renças: um corpo e dois corpos. Criador, Haras Porta cio 
Céu !'. Urbano Juncueira Meirellesi.  

O gunhíidor 

Gastão tem cumprido uma frutuosa campanha nos hipó-
ciromos de Cidade Jardim, Gávea. Tarumã e Cristal. Apre-
sentado 35 vOzes, obteve 7 vitórias (duas comuns, duas de 
animarão, duas clássicas e um grande prémio), além de ha. 
ver entrado 20 vOzes colocado. Assim, só em 8 oportuni- 
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dados não obteve colocação, somando seus prémios NCrS 
45.320,00, divididos da seguinte forma: NCr$ 25.320.00 de 
primeiros lugares e NCr$ 19.740 00 de colocações 

Em Cidade Jardim, Gastão correu 30 vêzes, levantando 
6 primeiros (2 comuns, 2 de anmação e 2 clássicos', além 
de 17 colocações, ficando, pois. 7 vôze.s fora cio marcador 
Com isso, obteve NCr$ 30.560,00 em prêmios, tocando ás 
vitórias NCr$ 19.32000 e ás colocações, NCr$ 11.240,00. 
Além de haver levantado o clássico anui em foco, venceu 
ainda o "Nove de Julho", cm 194" e 2/10 para os 3.000 m 
(areia leve), derrotando Non Plus Ultra, Estibordo, Tiépolo 
e Vaudeville. As vitórias em urovas de animecão foram 
ao seguintes: Prêmio Almirante Barroso, sobre Non Plus 
Ultra, Estibordo, Micron e outros 2.400 na. 152" e 5. 10, 
areia leve, e Prêmio Ulysses Paes de Barros, eôbr Magloi-
re, FuIl Hand, Rethurkan e Kalapalo (2.00(1 m. 127" e 7/10, 
areia encharcada). Algumas de suas colocações merecem 
citação, como os segundos lugares no "Consagroç'ão" (3.000 
m, para Kacônio, no "Gen. Couto de Magalhães" 3.400 m, 
para Zenabre . no "Outono" (1.300 m, Para Olheiro), e OS 

terceiros lugares n "Derhv Paubsta" (2.400 m, para Ka-
cônio e Mascate(, no "Bento de Paula Souza" (1.800 m, para 
Faina e Aniversariante(, no "29 de Outubro" (3.000 m, para 
Messidor e Kacônie) e no "Governador do Estado' (2.000 m, 
para Masteréu e Itamaraty). 

Na Gávea, tendo corrido 3 vêzes, Gastão não venceu, 
mas foi quinto nos 2.400 m d G. P. Doutor Frontin, atrás 
de Fiapo, Fuil Hand. Fólio e Kamel e adiante cl Masterén 
e King Scotch; foi esplêndido Quarto nos 3.000 m do G. P. 
Brasil, atrás de Zenabre, Random e Calcado, mas adiante 
de Loi'cl Ricardo, Falstaff, Fiapo, Dámelo, Daemé, Fólio, 
Non Plus Ultra e Itanaaratv; e foi terceiro no G. P. Osvaldo 

Aranha, em 3.000 m, perdendo de Fólio e El Astercsicl:. 
adiante de Falstaif. Lrd Ricardo, Biazon. Clorito e Docket. 
Levantou NCrS 7.000.00. 

No Tarumã, Gast/io triunfou na unica de suas íentativas: 
exatamente no G.P. Paraná, que levantou ás custas de 
Caratai, El Asteróide. Estibordo, Tem Tempo, Interlagos, 
Montemarui, Dana Natalina e El Entrevero, no tempo de 
203" e 310 para os 3.000 na (areia leve). Prêmio, NCi'$ 
6.000,00. 

Também no Cristal, Gastão fêz uma só tentativa, no 
G.P. Bento Gonçalves (3.000 m), não tendo todavia, corrido 
de acôrclo com suas reais possibilidades, tanto que entrou 
em quarto, perdendo para El Asteróide, Carataí e Agasalo 
e chegando adiante de Lord Trovador, Callao, Treke, Des-
cansado. Sir Gold. Cestigador, Lomhier, Ivoire, Daomé e 
Albor. Prêmio, NCrS 1.500,00. 

Gastão é um produto de Norclic e Habla, ambos animais 
importados. Nordic reprodutor de êxito incontestável, 
deu também Great Star, esplêndida ganhadora na Vene-
zuela. a clássica Genaide, os excelentes Bancloneon e Fala 
o o promissor potro Zagro, além de outros uteis paralhei. 
ros como Moa Culpa. Xasquita, La Consulesa, Infancia, Ri-
clan, Spry e Acintosa. Quanto a Habla, ela tem no liaras 
uma produção que atesta sua notável fertilidade e que é a 
seguinte: em 1952, deu Brocal, macho por Iror; em 53, Bho-
pai, macho por Iror; em 54, Invento, macho por Iror; em 
55, vazia de Iror; em 56, Kapita, témea por Morumbi; em 
57, Lembrado, macho por Tauá ou Indócil; em 58, Hablita, 
fêmea por Nordic; em 59, vazia de Nordic; em 60, Hansa 
fêmea por Nilginis; em 61. Fala, fêmea por Nordie; em 62, 
Gastão; em 63, 11abilidosa. fêmea por Jambolaio: em 64 
labla, fêmna por Jambolaio; em 65, Jarabla, fêmea por 
Aram; e em 66, Katão, macho por Nordic. 

Prêmio Laerte Guimarães 
12 de fevereiro - Embora tivessem corrido três repre-

sentantes da geração nascida em 1963, houve completo ao-
mínio dos animais mais velhos de 4 anos) na dispqta cio 
Prêmio Laerte Guimarães. Levando 5 quilos a menos que 
o favo: ito Flash Gordon (56 para 61 k), Inicio pôde levar 
a melhor em difícil arremate. 

Partida normal. Redslone correu adiante, seguido de 
Flash Gordon, tendo Xícungo logo melhorado para terceiro, 
ficando Londonderry e Inicio nos ultimos lugares. No final 
da reta aposta, Xicungo forçou o ritmo da corrida, tentan-
do passar para a frente, mas Flash Gordon também avivuo 
seus galões, cin consequência do que superou Redstone, qou 
progressivamente esmoreceu. Ao entrarem na reta final. 
Flash Gordon resistia a Xicungo e continuou resistindo al/ 
às primeiras arquibancadas. Neste ponto, Xicungo cansou. 
começando Flash Gordon, que foi o favorito, a abrir vanta-
gem; todavia, Inicio e Kiog Archer, em bom ritmo, avança-
ram então. Inicio, mais eficiente que King Archer, chegou 
ao disco a tempo de livrar pequena vantagem sobre Flash 
Gordon, ficando King Arch.er em terceiro, todavia, perto. 

Resumo 
Prêmio Laerte Guimarães - Animação - Para cavalos 

nacionais de 3 e mais anos - 1.600 m (areia) - Dotação, 
NCrS 4.000,00, selado NCrS 2.500,00 ao primeiro colocado, 
NCrS 750,00 ao segundo, NCrS 500,00 ao terceiro e NCrS 
250,00 ao quarto. Aos criadores, 10/ 

1.0, Inicio (macho. cast., 4 anos, de São Paulo, por Wood 
Note e Juruva, do Stud M. M. Mi, Edgar Gonçalves, 66 k. 
Treinador, Walter Marracini. 

2.0, Flash Gordon (macho, alazão, 4 anos, de São Paulo, 
por Fort Napoléon e Sodoma, dos FIaras São José e Expedie. 
tus), Enrique Ar:ya, 61 k. Treinador, Osvaldo Ulloa. 

3.0, King Archer (macho. cast., 4 anos, de São Paulo, 
por Xaveco e Divina, do Haras Mato Grosso), Joaquim G. 
Silva, 59 k. Treinador, Sebastião Garcia. 

4.0, Karatê macho, cast., 4 anos, de São Paulo. por 
Takt e Portoire, do Haras Ipiranga), Antonio Bolino, 56 k. 
Treinador, José S. Souza. 

Início (centro) atropela e vence Flash Gordon 

5.o, Londonderry, L. Rigoni, 56. 

Go, Xicungo, A. Barroso, 55. 

7.0, Persian Prince, J. Marchan . 53. 

8o, Redstone, U. Bueno, 53. 

9.0, Arrulho, J. M. Amorim, 53. 

Não correu Franco. Tempo, 99" areia leve); recorde, 
97" e 7 1 10, de Galanipo. Diferenças: meio corpo e meio 
corpo. Criador, Haras Santa Candida (espólio de Henrique 
Bastos Filho). 

O ganhador 
Início, como costuma acontecer com os descendentes 

de Wood Note. não é precoce, daí os seus progressos aos 
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todo mundo fica satisfeito 

quando a tinta é 

quatro anos de idade. Tendo corrido 20 vêzes, venceu 5 
provas duas de animaçãO!, bem corno obteve 1 segundo, 4 
terceiros e 4 quartos lugares. descolocando-se, assim, em 
6 ocasiões. Seus prêmios somam NCrS 12.825,00, sendo 
NCrS 9.000,00 de primeiros lugares e NCrS 3.825,00 de co-
locações. 

A outra vitória de Início na esfera das provas de ani-
mação, degrau válido para os clássicos, foi obtida no Prêmio 
Jóquei Clube Campineiro. em 88" e 810 para os 1.400 m, 
na areia pesada. oportunidade em que derrotou Índio Ti- 

biricá, Esribo, Sandrino, El Seductor, Notable e Peleryn. 
Início é filho de Wod Note e, portanto, irmão paterno 

do clássico Gavroche e dos bons Fermont, Lestrois, Lupan, 
Nairosa Bruleur, Fartim, Fleur d'Espagne, Gamela, Lombier, 
Jean Valjean e Marilu, esta a mãe do fenomenal Farwell. 
Pelo lado materno, Início descende de Juruva, cuja produção 
é a seguinte: em 1981, deu Hour, fêmea por Four HilIs; 
em 62, Início; em 63. Je M'En Fuis, macho por Aram; em 
64, Flany, fêmea por Lucidon; em 65 ficou vazia de Lucidon 
e. em 66, não foi padreada. 

Prêmio Cândid o Motta 
18 de fevereiro - A disputa do Prêmio Candido MoIta 

serviu para que Zarclha voltasse a exibir as qualidades que 
jti haviam permitido que ela se firmasse como elemento de 
ilimitado futuro. Voltando a apanhar pista anormal, onde 
melhor parece render, obteve seu quarto triunfo conse 
CL( tivo. 

Rápida e boa a pai-tida, aparecendo Furna adiante, por 
seguida por Zarelha, com Fabulista, Gelha e Guinada a se-
guir. Trezentos m após a saída, Zarolha passou por Fur -
na, enquanto Fabulista tentava a segunda colocação. Na 
altura dos 800 m, Zarelha ampliou bastante suo vantagem 
sôbre Furna, que, por ua vez, se desprendia ole Fabulisia. 
Daí para a frente, nada houve mais digno de nota no que 
se refere a possíveis alterações: Zarolha. semprs firme, rir-
coou para o disco, ganhando autoritariamente. (' Furna fs 
cou com a dupla, adiante de Gelba. 

Resumo 
Prêmio Candido Motfa - Animação - Para éguas na- 

cionas de 3 e 4 anos - 1.400 m areia) - Dotação, NCrS 
4000.00, sendo NCrS 2.500,00 á primeira colocada. NCr$ 
750,00 á segunda, NCrS 500,00 á terceira e NCr$ 250,00 á 
quarta. Aos criadores, io; 

lo, Zarelha (fêmea, alazã, 3 anos, de São Paulo, por 
Parati e Fuerza Bruta, do Stud Jorna), Edgar onçalves, 55 
k. Treinador. Avelino Piotto. 

2.0, Furna (fêmea. casl., 4 anos, de São Paulo, por AI-
her-igo e Xoruca, do Stud C.M.R.), Albênzio Barroso, 59 k. 
Treinador, Joaquim B. Gonçalves, 

3.o. Gelba (fêmea, cast., 3 anos, de São Paulo, por AI-
lerigo e Xema, da sra. Zélia G. Peixoto de Castro(, Carlito 
Taborda, 55 k. Treinador, Mário de Almeida, 

4.o, Fabulista fêmea, cast.. 4 anos, de São Paulo. oor 
Melody Fair e Milha, do 1-lares Santa Theresinha), Clóvis 
Dutra, 59 k. Treinador, Juan J. González. 

5.0, Guinada, S. Lobo, 55 k. 
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KING ARCHER 
Claseiilino-Castan ho 
São Paulo - 1961 

Perfume ii Savani - 	air 	( opy 
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l-toussette 	('lair- 

voyaflte 	lii 

l-oini:istei'IIS Jabuti 	1-lilran 
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5 cc Beque, 
('1sal, 	oh 	Enigio:i 
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GELBA 
FÊMEA-CASTANHA 

S. PAULO - 1963 

Cavalicri 
Traghetto d'Arpino 

Teima 
a; 1  
- 	uert Pil,,de 

,'kiena 

Fair Coj'y 

Sayani 	P,'i fume 
e' 

Bois 

(asi igiiohi 	Rolo ssel 
Qneen of 

Scots 

Tempo, 86' e 6 10 (areia macia, nela vari'inte(; recor-
de, 85" e 2/10, de Ouro pál:do e Magloire. Diferenças. irás 
corpos e cinco corpos. Criador, Haras Preludie (ar. Mário 
D'Andrea). 

Á ganhadora 
A campanha de Zarelha é esplêndida: 6 vêzes foi apre-

sentada e jamais correu sem proveito, já (100 o5ieve 4 vito-
rias e 2 segundos lugares, êstes ultimos exatamente nas 
suas apresentações iniciais. Com  isso, levantou premios que 
somam NCrS 10.500.00, sendo de NCrS 9.000,00 pelas vitó-
rias e NCrS 1.50000 pelas colocações. 

Mais pormenores sõbre a campanha de Z; relha, bem 
como o seu "pedigree", podem ser encontrados na resenha 
que mais ali-ás se fêz do Prêmio Anchieta, por ele levantado 
a 21 de janeiro. Zarelha distancia Furna, ganhando fácil em raia pesada 

Prêmio Euzébio Queiroz Mattoso 

01- 	
:1 

King Archer já cruzou o disco; Kameranito na escolta 

É 
19 de fevereiro - Se no Prêmio Candido Moita e vOu-

ria coube a um elemento de 3 anos, já no Prêmio Euzeh.o 
Queiroz Mattoso, réplica da prova primeiro citada, prevale-
ceu uni de 4 anos, o utilíssim-o King Archer. 

Partida rápida e boa. Municipal logo despontou, seguido 
de Kemeranito e Bandoneon que, em seguida, forçaram e 
alguns melros depois já haviam ultrapas-ado o primeiro 1.-
der. No final da reta oposta, enquanto os dois que iam adian-
te seguiam em ritmo vivo, King Arci1er passou para tercei- 
ro, figurando C'rosete em último. Uma vez alcançada a reta 
final, Bandoneon atacou mais fortemente a Kapieranilo, que 
resistiu com coregem. Quando mais intinsa era a lLita entre 
o citados competidores, surgiu King Arciier em vOjraote 
atropelaoa pelo centro da raia, para dominá-los e garantir a 
vitória 200 m antes do disco. Kameranito manteve o segun-
do lugar. com  diferença mínima sobre Bandoneon, cunformi 
revelação da chapa fotográfica. 

Res itni.o 

	

Prêmio Euzébio Queiroz Mattoso - Animação 	Para 

	

cavalos nacionais de 3 e 4 anos - 1.400 m arelai 	Dota- 
ção, NCrS 4.000.00, sendo NCrS 2.500,00 ao primeiro coloca-
do, NCF$ 750,00 ao segundo, NCrS 500,00 ao terceiro e NCrI 
250,00 ao quarto. Aos criadores, 10 1'- 

1.o, King Archer (macho, cast., 4 anos, de São Paulo, 
por Xaveco e Divina, do FIaras Mato Grosso, Joaquim G. 
Silva, 59 k. Treinador, Sehastioo Garcia. 

2.0 Kameranito (macho, cast., 3 anos, de São Paulo, por 
Kameran K.han e Baryta, do Haras Santa Rosa),António Mas-
se, 55 k. Treinador, Luciano Previatti Neto. 

3.0, Bandneon (macho, cast., 4 anos, de Sao Paulo, P01' 

Nordie e Vilania, de Rosário C. de Ruiz(, Nelson Pereira, 59 
k. Treinador, Emilio Rtuz. 

4.o. Municipal macho, cast., 4 anos, de Sao Paulo, por 
X:'vcco e Kirela. do Haras Iperó(, Urias Bueno, 59 k. Trc'i-
n'dor, Sebastiao Garcia, 

5.0, Karaté, A. Bolino, 59 k. 

Go Crosete, C. Dutra, 55 k. 

Tempo, 85" e 5 10 tareia macia, pela variante); recorde, 
85" e 210. de Ouro Pálido e Magloire. Diferenças: dois cor-
pos e mínima. Criador, Stud Barão de Piracicaba. 

O g(IHh(I(Ior 

Não tôra Kin Archer um enimal tão afetada dos 
ocomctores e teria chegado a alturas muito mais eleva-

das, como, aliás, deixavam antever suas primeiras corri-
das ao lado dos campeões de sua foi -te míiS pouco afor-
tuanada gerarão à c'ual também pertencem, entre outros, 
Mascate, Nageur e Kacônio. Ainda assim, com longas 
interrupções em seus poucos meses de atividades, o filho 
de Xaveco pude atuar 13 vêzes, obtendo 5 primeiros (2 de 
animação), 2 segundos e 3 terceiros, descolocando-se nas 
3 oportunidades restantes. Essa campanha lhe valeu prê-
mios no valor de NCrS 12.300.00, sendo que ás vitórias 
correspondem NCrS 9.5110,110 e ás colocações, NCr$ 3.000,00. 

Aos 2 anos, King Archer correu 6 vêzes, ganhando 3; 
aos 3 anos, atuou 4 vézes, levantando uma prova; aos 5, 
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Propriedade de Mário D'Andréa - Itapeva, São Paulo 

Re-produtores 

SALÁDINO 	 Seductor 	 Fui! Sail 
Suma 

AI. - 1955 Selim Hassan 
Argentina 	 Se1ima Fair Beauty 

y BEDEL 	1 	Sayani 	 Fair CopII 

Cast. - 1958 .-Tourbil!on 
S. Paulo 	 La Fontaine—'__Pure Folie 

 France —Dark Legend ARO 	Legend of
Francille 

AI. 	1957 	
Percebe 

S. Paulo 	 Pa!ina _________________ Perlita 

Reprodutoras 

AMORELA: Pewter Platter e Lêda - ANNALISA: Souto e Arabela - BABO-
SA: Prosper e Cloche - BAILA: Sayani e Sica - BAIONETA: Blackamoor e 
Flandres - BEFA: Vagabond II e Unde - BRENHA: Swallow Tail e Quilha - 
CAPELA: Sayani e Ranis - DESFILADA: Swallow Tail e Victory - DIVINA: 
Jabuti e Chala - DODE: Pewter Platter e Dacelite - ESTEROPE: Cadir e Mar-
tingala - GEPITA: Swallow Tail e Pepha -. GLEDA: Pewter Platter e Lêda - 
1 LIKE: Coaraze e Tita - JAMAICAN BLUE: Montmartre e Alabada - LA-
BIOS ROJOS: El Trovadore e Red Lips - LA BIANCA: Flamboyant de Fresnay 
e Merveilleuse - LAZAGA: Nordic e Zagala - 01: Bieneran e Só OKRI: Bie-
neran e Okra - POSEIDA: Selim Hassan e Pomone - QUEEN STAR: Cyrnos 
e Miss Grace - UNDANTE: Quebec e Oreja. 
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foi apresentado duas vêzes, para ganhar 1 páreo, o que 
aqui se focaliza. 

As vitórias de King Archer, além da da Prêmio Euzé-
hio Queiroz Mattoso, foram obtidas no Prêmio Natal, de 
Kandro, Maverick, Fuli Hand, King Twist, Mercal e Kalá-
pigo (1.800 m, grama, 112" e 9'10); no Prêmio Indócil, sô-
bre Bandoneon, Ai]e-Goak, Spry, Merlo, Cormorão, Kifa-
11h e Karrilo (1.000 m, grama, 60" e 8 10); no Prêmio 
Olheiro, sõbre Bandoneon, Gz stào, Suaçu, Fenyang e King 
Tourby  (1.500 m, areia, 92"): e Prêmio Deado, sôbre Ma-
gloire, Londonderry, Nabo, Quamoclit, Winniki, Kid Ga-
lahacl e Doais (1.600 m, variante, 98" e 6 10. Entre suas 
melhores colocasões, contam-se o segundo lugar no Clás-
'(co João Tobias de Aguiar, levantado pai- Nageur, em  

1 300 m, grama, e o terceiro no Prêmio Jubileu de Prata 
cio Hipódromo de Cidade Jardim, em 2.000 m, conquistado 
por Biazon sôbre Nuage. 

King Archer é filho de produtos nacionais: o exce-
lente cavalo Xaveco, sem duvida o melhor dos descen-
dentes de Sayaoi, e a égua Divina, Xaveco foi duas vézes 
terceiro colocado no G. P. Brasil, tendo vencido 5 provas 
em Cidade Jardim, inclusive o G. P. Consagração, e uma 
no Hipódromo Brasileiro G. P. Derby Clube). Quanto á 
Divina, sua produção é a seguinte: em 1960, deu 1 Fly, 
fêmea por Coaraze; em 61, sem noticias, em 62, King 
Archer; em 63, sem notícias; em 64; Xurubusco, macho 
por Idaho; em 65, natimorto por Love Affair; e em 66, 
Ugola, fêmea por Alujã. 

Clássico Oswaido Aranha 

'011, 

Na entrada da reta, Gastão, por 
dentro, briga com Carataí; Dao- 
mé e Itamaraty depois; último 

Masteréu. 

26 de fevereiro 	O segundo dos dois clássicos dispo 
tados no mês cio fevereiro 	o "Oswaldo Aranha" - teve 
como o anterior ('Presidente João Sampaio") o m'asmo re 
soltado: prevaleceu Gastão, que, confirmando ser magno 
fio» sou rendimento ria areia, não apenas ganhou de forme 
cateórica mes em ótimo tempo para os 2.200 m: 137" e 
410, ficando, pois, a 2,10 apenas do recorde da distancia. 

Rápida e boa a partida. 	Gastão, seuido de Carataí. 
daspentou logo que foi e1e7ada a fita, enquanto Itamaraty 
aparecia em' terceira, com Masteréu e Daomé depois. Al-
guns metros mais e Masteréu deixava passar Daomé, fican-
do oro ultimo. A prova não sofreu qualquer alteração até 
que o disco viesse a ser transposto. Nos 1.000 m, Caratai 
e Itamaraty atacaram o favorito Gastao, mas este OS con-
teve com facilidade e, uma vez alcançada a reta, disparou 

vera o disco. Caralai garantiu o segundo lugar, com boa 
folga sóbre Itamaraty, enquanto Masteréu, correndo muito 
mal, jamais figurava. 

Resumo 
Clássico Oswaldo Aranha - Para produtos de 4 e mais 

anes - 2.200 m (areia) - Dotação, NCr5 6.400,00, sendo 
NCrS 4.000,00 ao primeiro colocado, NCrS 1.200,00 ao se 
gundo, NCr$ 400,00 ao terceiro e NCrS 200,00 ao quarto. 
Aos criadores, io; - 

lo, Gastão (macho, cosi., 4 anos, de São Paulo, por Nor. 
dic e Hable, do se. Paulo José da Costa), Albênzio Barroso, 
60 11. Treinador, Raul E. Martinez. 

Gastão cruza o disco com ampla 
vantagem sôbre Carataí; em ter- 
ceiro, sem ameaçar o segundo, 

Itamaraty. 



F.1 

Gastão vai deixar a raia após mais um magnifico êxito 

2.o, Caratai macho, cast., 6 anos, de São Paulo, par 
Eboo e Radiosa, cio Haras Mato Grosso), Dendico Garcia. 
Si k. Treinador, Sebastiao Garcia. 

3.o, Itamaraty (macho c'ast., 6 anos, de São Paulo, por 
Igameran Khan e Frolic, cio haras Polaris). .11 Sd Alve 
61 k. Treinador, Mário Tibério. 

.i,p ,  Da-omá macio, alazão, 4 anos, de São Paulo, por 
Canalelto e Uliria, cio Stiid Aranha & Aluisio), Luiz Rigoni, 
60 k. '1 remador, Edmundo Campozani. 

5,o, Masteréu, A. Masso, GO k. 

Ti mpo, 137" e 410 oareia leve); recorde, 137" e 2 10, 
de King Suo. Diferenças: várias corpos e 3 corpos. Criador. 
1-Dras Porta cio Céu (sr. Urbano Junqueira Meireiles). 

O ginhador 
A campanha de Gastão, que compreende apresentações 

e:n Cidade Jardim, Gávea. Tarumã e Cristal. engloba 36 cor-
ridas. das quais resultaram 8 Irturolos 2 comuns, 2 de ani-
mação, 3 clássicos e 1 grande prêmio), alem de 20 coloca-
ções; assim, 8 vezes apenas não se colocou. Com  isso, levan-
tou premios que somam NCr$ 49.060.00, sendo de NCrS 
29.320,00 os ganhos de primeiros lugares e de NCr . 
19. 740.00 os de colocações. 

Em Cidade Jardim, centro de suas principais façanhas, 
Gastão correu 31 vézes, obtendo 7 vitórias lOnas comuns, 
duas de animação e 3 cl, Esicas), com premios no valor de 
NCrS 34.560,00, assim divididos: NCrS 23.320,00 de primei-
ros lugares e NCrS 11.240,00 de colocações. 

Outros pormenores sôbre os desempenhos de Gastão. 
bem como sõbi'e sua ascendõncia, são encontrados na rese-
nha que mais atrás se fêz cio Clássico Presidente João 
Sampaio, disputado dia 12 de fevereiro. 

Prêmio Cidade de Montevidéu 

4 de março - Uni brilhante campo, pelo numero e 
pela qualidade das éguas ctuc'  o formaram, teve neste aná 
o Prêmio Cidade de Montevidéu Animais de 3, 4 e 5 anos 
estabeleceram uma valiosa comparação, tendo as, compet:-
doras mais novas obtido os dois p;imeiros lugares, auxilia-
ctmas peLa vantagem em péso que as favoreceram, o que. ti-
davia, não tira em nada o mérito de seus desempenhos. 

Pai- tida rápida e boa Operette assumiu a vanuartla, 
enquanto um compacto grupo de competidores vinha logo 
atrás, ficando Maça em ultimo. Nos 1.400 m, as posições 
com-eçacam a melhor se definir, s,,rgindo Samba Dancei' 
em segundo, com Gelha, Mugnana, Finestra, Simpática e 
Rubo'iia depois. Nos 1.000 m, 1\Iugnana passou por Samba 
Domicer e passou a persecuir Oporc'tte, notando-se o avan-
ço de Gelba que, :it gomis melros mais, também dominava 
Samba Dancer. Uma vez alcancada a reta final, Gelba lia-
teu Mugnana e assediou Operelte, que resistiu até a alia-
ra tias primeiras arquibancacias, ponto em que cansou, cl i-
xenclo que Gelba a dominasse. Uma vez adiante, Gelha não 
folgou, já que foi, a uni só tempo, atacada por Samba Dan-
cer e Rubonia, que avanraram juntas, aparecendo também 
próximas Simpática. Kanaia, Op"rette, Jundiá e Ma,a. Mas. 
foi Samba Domar que obtei, e a dupla, contendo com esfôrco 
a francesa Rubonia; logo depois, chegaram várias competi-
doras em compacto grupo. Foi um final tios mais emocio-
nantes. 

Nos BANQUETES 

íJ 

$, 

p eiiie servido 

o melhor   

Gelba defende-se de Samba Dancer; perto está Rubônia 	 1 CHAN-1. 1P1 0(_1Y-NO- 1- 



iles inno 
Prêmio Cidede de Montevidéu - Animação - Éguas de 

3 e meis anos - 1.800 m (grama) - Dotação. NCr$ 4.000,00. 
sendo NCrS 2.500,00 á primeira colocada, NCrS 750,00 á 
segunda. N'Cr$ 500,00 á terceira e NCrS 250,00 á quarta. 

t0' aos criadores das nacionais. 

lo, Gelba (fêmea, cast., 3 anos, de São Paulo, por A]-
herig(- o Xeina. da sra. Zélia G. Peixoto de Castro). CarU-
to Taborda, 54 k. Treinador, Mário de Almeida. 

2.o, Samba Dancer (fêmea, alazã, 3 anos, de São Paulo. 
por Garboleto e Gatixa, do Slud If Mouey, Gastão Massoli. 
56 k. Treinador, João Godoy. 

3.0. Rubonia (fêmea, alazã, 4 anos, da França, p01' Mour-
ne e Bhodésie, do Fiaras São Miguel), Edson Amorin. 61 k. 
Treinador, Daniel Henriques, 

4,o. Simpátha (fêmea, east., 4 anos, de São Paulo, por 
Canaletto e Azedinha, do Stud Simpatia), Luiz Rigoni, 60 k. 
Treinador, Waldomiro Xavier. 

5.o, Kanaia, J. M. Amorim, 57 k 

Go, Operette, J. G. Silva, 56 k 

7.0, Jundiá, J. Alvas, 62 k 

8.o, Maça, E. Gc'nçalves, 80 k 

Go, Argucia, J. Souza, 54 k 

10.0, Mugnana, A. Barroso, 54 k 

11.0, Finestra, C. Dutra, 57 k 

12.0, Helena Vampa, J. Fagundes, 62 k 

Tempo, 113" e 710 grama pesada; recorde, 109" e 

610, d'e Veneziana. Diferenças: focinho e pescoço, Criado:', 

Haras Mondesii' (si'. A. J. Peixoto de Castro Jr,(. 

A ga.nit(Idol'ct 
Gelba cumpre seu segundo ano de campanha. Em 1966, 

em 10 apresentações, obteve 2 primeiros, 2 segundos, 1 ter-

ceiro e 1 ruarto lugares, descolocando-s ,2, pois, em 4 opor-

tunidades neste ano, cm 5 vezes só urna v:z não se co-

locou, obtendo 2 primeiros. 1 segundo e 1 terceiro lugares. 

Assim, os dadcs finais são os seguintes: em 15 atuações, 
obteve 4 primeiros. 3 segundos, 2 terceiros -2 1 quarto lu-

gares, d escol ocando-se 5 vezes. Seus premios somam NCrS 

11850.00, correspondendo. NCr$ 8500,00 ás vitórias 'e NCrS 

3.350,00 ás colocações. 

As vitórias de Gelha, além da nua aoui se focaliza, fo-
ram as seguintes: Prêmio Arnaldo Vieira de Carvalho (1.400 

m, areia, 86" e 610) sobre Trec'e Manedas, Galiléa, Jiridia, 

Gaiania e La Consulesa; Prêmio Flat-Foot (1.400 m, grama, 

85" e 710), sobre Pensierosa, Jarming, Galizia, Tule, Joga 

e OLii Oui; e Prêmio Simpósio de Engenharia Sanitária 
(1.200 m, areia 75" e 5 10), sobre Trece Monedas, Gabardine, 
My HelIen, Blue B'eautv, Auridulce, Questiuncula. Nager, La 

Bionde, Nepente e Tamaré. 

De suas colocações, as mais expressivas foram as se-
guintes: segunda no Prêmio Silvio Paes de Barros, em 

2.000 m, grama, para Simpática: terceira no Prêmio Can' 

clido Moyta, em 1.400 m, areia, para Zarelha e  Furna; 4.0 no 

Premia Rodolfo Lara Campos, 'em 1.500 m, areia, para Trece 

Monedas, Sévres'e Pintura, sendo que foi ainda a quinta 
no G.P. Diana, em 2.000 m, grama, para Sévres, Pintura, 

Guinada e Tabarana. 

Gelha é dona de um magnifico. "oedigree". E' filha do 
italiano Alberigo, lam'antavelmente d'zsaparecido antes que 

tivesse prestado suficientes serviços ao Haras Mondesir, e 

de Xema, uma nacional, ganhadora. cuja produção é a se-
guinte: em 1962, Salta, fêmea por Alb'eriga; em 63. Gelba; 
em 64, Flipona, fêmea pai' Mat de Cocagne; em 65, Iene, 

macho par Mat d'e Cocagne; e em 66, teve produto ainda 

de Mat de Cocagne. 

G P. Presidente do Jockev Clui) 

áIl 

é 

4 	 4 4 

Gccd Will, exigido a fundo, procura bater Flash Gcrdoi 

Flash Gordon corre firme; Good Will e Pleocádio depois 

i 
15. 	 . , 	 1 •*' 	'a 411 

5 de março - A milha tem sido sempre uma distancio 
para especialistas. A do G. P. Presidente do Jockey Clob 
não constituiu exceção alguma. Ganhou Flash Gordon, sim 
milheiro consumado, e no estilo dos parelheiros que cons-
troem o triunfo á custa das próprias qualidades. 

Partida boa. Bandoneon, Kameranito e Flash Gordon, 
muito juntos, correram os primeiros 300 in, ponto em que 
Flash Gordon livrou ':antagem sobre Bandoneon, ficando 
Kameranito em terceiro, adiante de Good Will e os demais, 

com Municipal em ultimo. Pouco depois, Kameranito for-

cava o ritmo da corrida, acabando por assumir a vanguar-

da, ficando Bandoneon em terceiro. Nos 1.000 m, Flash 

Gordon de nôvo assediou Kameranito e, no início da 
curva, voltou á vanguarda, enquanto Good Will, ultrapas-
sando rapidamente primeiro Bandoneon e depois Kamera-

nito, passava para segundo alguns metros mais. Esmorecen-
do Kameranito e Bandoneon, Esopo ocupou o terceiro lugar. 

Uma vez atingida a reta final, Good Will procurou desato-
.iar Flash Gordon do pôsto de vanguarda mas, por mais que 
se esforçasse, foi incapaz de dominar o favorito, que acabou 

mantendo um corpo bem medido. Pleocádio, em curta atro-
pelada, chegou a tempo de obter a terceira colocação, ao 
bater Esopo, e ficando próximo de Good Will. Os compe-
tidores aqui não citados mal figuraram. 

Resumo 
G. P. Presidente do Jockey Club - Para cavalos de 3 

e 4 anos - 1.609 m I.-ramal - Dotação, NCrS 8.000,00, sen-
do NCr$ 5.000,00 ao primeiro colocado, NCi'S 1.500,00 ao 
segundo, NCrS 1.000,00 ao terceiro e NCrS 500,00 ao quar-
to. io'; aos criadores. 



LI. 
.5 

Flash Gordon ganha em firme 
estilo, terminando Good Will de- 
pois, contendo, com igual vanta- 

gem, a Pleocádio. 

1 . 0, Flash Gordon macho alazão, 4 anos, de São Paulo. 
por Fort Napoléon e Sodõm, dos haras São José e Expedic. 
tus), Joaouim G. Silva. 60 k. Treinador, Osvaldo Ulloa. 

2.o, Good WII macho, castanho. 3 anos. cio' San Paulo. por 
Dragon Blanc e Queen Bee, do sr. Max Periman), José Alves, 
56 k. Treinador, Waidemar de Paula Mendes. 

3 0 , Fleocdio (macho. clazão. 4 nos, de São Paulo, por 
Faublas e Leocfidia. do Stud Belmar, José P. Santos, 60 k. 
'['reinador, Wal (rido Garcia. 

40, Esôpo (macho, cast., 3 anos, de São Paulo, por As-
Irólogo e Azedinha, do sr. Kleber Amabile Nunes), Edson 
Amurim, 56 k. Treinador, Luiz As 100. 

5.0, Municipal, 60 k, U. Bueno. 

6°, Karatê, 60 k, A. Bolino. 

8 0 , Daomé, 60 k, L. Rigoni. 

9°, Bandoneon, 60 k, N. Pereira. 

10.0, Kameranito, 56 k, A. Masso. 

Tempo, 100" e 9 10 grama pesada); recorde, 96" e 2 10. 
de Salmon. Diferenças: uni corpo e um corpo. Criadores, 
Fiaras São José e Expedictus família Poula M(hada). 

O g(lliltl't'(!Dl 

A excelente campanha de Flash Gordon é expressa pelos 
seguintes dados: 15 apresentações, de que resultaram 7 
primeiros, 4 segundos, 1 terceiro e 1 quarto, entrando desce-
locado, pois, apenas duos vezes. Seus g' nhos somam NCrS 
24.150,0)), correspondendo NCrS 19.500,00 ás vitórias e NCrS 
4.650,00 ás colocações. Fêz ainda uma tentativa na Arqenti-
ria, em novembro do ano passado, oportunidade em que 
atuando nos 1.600 m San Isidr,i) cio Prêmio Jóquei Clube 
de Montevidéu, não correspondeu, rendendo muito quém 
de suas reais possibilidades. Por sinal que este páreo inter. 
i'acional foi levantado pelo brasileiro Itamaraty. 

An''.,, que tivesse ingressado na esfera de animação, Flash 
Gordon venceu 3 vezes: Prêmio Cante gral 11.300 m, areia 
leve, 79" e 6 10), batendo Visigodo, Kanovo, Genial e ou-
tro:-s; Prémio Feilini 1.400. areia molhada, 86" e 4 10i, b:u 
lendo [atei, Kanevo, Fenicio e outros; •e Prêmio Mandil 
(1.400 m. areia leve, 86" e 6 10), batendo Qumtus Férus. 
Fellini, Mícron e outros. Ainda nesta primeira campanha, 
que compreende 6 corridas, obteve - segundo, 1 terceiro e 
1 quarto. Suas mais valiosas atuações foram, todavia, re-
gistradas após essa fase preliminar e a sequencia clessa 
apresentações é a seguinte: venceu o Prémio Euzébio Que) 
roz Maltoso, de animação (1.300 na, grama umida, 79" e 
5/10), sõbre Daorné, Bandoneon, Kalapalo, Laurel, Aniver-
sariante, Febian e Itapvene; foi segundo no G. P. Pre-
sidente Raphael Aguiar Paes de Barros (milha). Latido 
por Daomé por pequena diferença, mas chegando adiante 
de Vauloui', Winniki. Zaluar, Predominio, Rethurkan, Siroi 
e Bai:donecn: foi quinto no G. P. Internacional Associacá 

Brasileira de Criadores do Cavalo (1.200 m, grama), levan-
lado por Repicado sôbre Zaluar, Voos Voilá e Frigia, che. 
-ando a frente de Tuyuti, Seu Levy, Bandoneon, Jelante, 
Bolita. Batu Khan e Prima Donna; malogrou no Clássico 
Manfrt'do Cosia Jr. 12.000 m, areia), levantado por Non Plus 
Ulira, por haver corrido fora de estado; venceu o Clássico 
Presidente João C. Leite Penteado (1.200 m, areia leve, 73' 
e 5 10) batendo Bandlnnoon, Kaito. Jeiante, Pirikito, Queli. 
Zaluar, Judô, Dakar, Municipal e Idlôndoio; foi segundo no 
Clássico Antonio Prado milha), atrás de Itamaraty, mas a 
frente de Quertile, Biazon. Facónio, Non Plus Ultra, Zaluar, 
,Ielan)e e Bandoneon: levantou o Clássico Presidente Augu.-
lo Cor'éa Barbosa 1.000 na, grama leve, 58" e 8 , 10), baten-
cio Irôndolo, Zaluar, Sivei. Karatê. Estribo, Kandro, Genial 
e Batu-Khan; foi segundo no Prêmio Laerte Guimarães, de 
animarão (1.600 na, areia, para Inicio e por pequena dife-
rença, concedendo boa vantagem em peso, chegando, toda. 
aia, adiante de Ring Archer, Karaté, Landundarry, Xicungo, 
Persian Prince, Recistone o Arrulho e, finalmente, levantou 
o G. P. Presidente do Jockey Club, 

F!ash Gordon é um belo filho do francês FerI Napoleón, 
que venceu 5 provas na França, seu país de origem, e ou-
tras duas no Brasil. Sua mãe é a nacional Soclôma, ganha-
dora, cuja produção é a seguinte: em 1959, deu Carioca, 
macho por Coaraze; em 60, Djemai, fêmea por Fort Napo. 
léon- em 61, Erynn, macho por Fort Napolêon; em 62, Flash 
Gordon; em 63. Gardinço, macho por Fort Napoiéon; em 
64, Irlandês, macho por Fort Napclêon; em 65, Jaguaré, 
macho por Dragon Piano: e em 66, teve uma fêmea por 
Feri. Napoléon. 

- 	FLASH GORDON 
MACHO-ALAZÃO 
S. PAULO - 1961 
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Clássico Presidente L uís Alves de Almeida 
12 do março - O primairo dos clássicos destinados ás 

potrElneaS de dois anos, o "Presidente Luiz Alves de Almei-
da", iiãi" teve um campo frondoso, pois reuniu apenas trés 
produtos, mas, em troca, por sei equilíbrio, prenunciava in-
teressante percurso, que de tato ofereceu. 

Partida rápida e boa. Malaya, que largou por dentro, 
livrou pequena vanteem ,ôbre Patience, ficando Agitada 
depois. Contudo, as trê pntrancas corrcram escassamente 
separadas e assim cumpriram a primEira metade do per-
curso. Na altura dos 600 m. AgitarIa se atrasou um pouco, 
intensificando-se a luta entre Malaya e Patience. Foi nos 
III imo metros que Patience acabou por quebrar a resistén-
cia da Malaya, livrando alguma vantagsm, que acabou por 
ampliar para um corpo ai) fim da prova. 

Resumo 
Clássico Presidente Luis Alves de Almeida 	Para p0- 

trancas nacionais de 2 anos - 1.200 rn (praia a) - Dotação, 
NCr$ 4.00000. sendo NCr$ 1.2000 á primeira colocada e 
NCrS 800,1)1) á segunda. 10' aos criadores. 

lo. Patience fêmea, castanha, 2 anos, de São Paulo. 
por Gaudeamus e Prosodie, do Hai'as São Bernardo S.A.).  
AlOánzio Barroso, 55 k. Treinador, Alexandre Rostworowski, 

2.o, Malaya (fêmea, castanha, 2 anos, cio São Paulo, por 
Flamboyant de Frcsnay e Guiné. do Haras Ipiranga 1, Anto-
nio Bolino, 55 k. Treinador, José S. Souza. 

3.0. Agitada, 55 k. J. G. Silva. 

Tempo, 76" e 410 (grama pesadai; recorde, 70", de El 
Faro e Desdenhada. Diferenças: um corpo e dois corpos. 
Criador. 1-laias São Bernardo S . A, barões Leilhn.erl. 

A ganhadora 
Esta foi a terceira apresentação de Patence. Ao correr 

pela primeira vez, na estréia da gerarão (início de fevereiro), 
a filha de Gaudeamiis entrou em terceiro, batida que foi 
por Agitada e Boracia, chegando adiante de Kephir, Oitiva. 
Raguza e Urdi 11,000 m, grama pesada). TI-és semanas de-
pois, levantou o Prêmio Malaya, em 19" e 210 para o qui-
lômetro, em pista do grama boa, derrotando Beracéia, Ams-
ville, Royal Rehic, Krphir, Amusantc', Masquerade, Una, Bra-
mesa, Cliantai. Opalina e iVliss Nena. Assim, d9 suas 3 teu' 
tariva, resultei'arn 2 primeiros e 1 terceiro lugares, com 
premiur que somam NCrS 7. 00,00, correspondendo NC'3 
6.500,00 ás vilórios. 

Gaudeamus, o pci de Patience, foi lider de soa gerarão 
em Cidade Jardim, tendo sdo frequente ganhodor cldssico. 
Levantou o Primio Raphael de Barros F.o (1.000 m), Clíis 
sico Outono 11.300 mg G. P. Antenor de Lara Campos (1.500 
m), G. P. Juliano Martins (1.500 m), G. P. Manfredo Costa' 

PATIENCE 
FÊa1E.-CASTANHA 
S. PAULO - 1964 
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1'. 2.000 ml, Derbp Paulista 12.400 mi, G. P. Presidente do 
,Jccki'v duO (1.009 ml. G. P. Governador do Estado 2.000 
ml, e G. P. Antonio Prado 1.609 ml. Retirado ds pistas em 
1960, tem eroduziclo bem, a dopeito de serem escassos os 
seus filhos, contando-se entre êles o clássico Non Plus Ul-
Ira, os uteis Marathon e Mr. 1107 e a promissora Photo-Finish. 

Prosodie, a mãe de Patience, fêz curta campanha na Fran-
ça, seu país de origem, obtendo placês. Lá mesmo foi mi-
cada na reprodução, sendo a seguinte sua produção: em 
1947, deu um macho por Verso II, que morreu; em 48, Co-
Jeridge, macho por Coastal Traffic, grnhador de 5 provas 
tios Estudos Unidos: em 49, Pytheas, macho, também por 
Coastal Ti'affic, ganhador de 3 provas; em 50, Argosy, fêmea, 
ainda por Coastal Traffic, que atuou uma vez apenas, en-
trando em quarto e é reprodntora' bom sucedida; em 51, 
Prosit, macho por Vanclale, que correu sem êxito; em 52, 
ficou vazia de Crsnseh; ccci 53, de novo tirou vazia, mas 
de Téléférique: em 54, nasceu seu primeiro produto no 
Brasil: Fifre, maoho por Violoncelle e ganhador de 9 pro-
vas; em 55. ficou vazia de Téléféi'ique; em 56. vazia de Vin-
licncelle; em 57, vazia de Vic(oricelle ainda; em 58, vazia 
de Rcyat Forest; em 59. deu Kandahar, macho por Faublas 
e b..m ganhador; em 60, Lutteur, ganhador e em campa- 

em 61, itiaralhon, macho por Gaudeamus, ganhador e 
cm campanha; em 62, sem notícia; em 63, Ortie, fêmea por 
Eviva Violou, em campanha e já ganhadora; e em 64, Patience, 
que é seu ultimo produto, uma voz que morreu em 65. 

Patience tem vantagem sôre Malaya; Agitada não reage. 
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Poilence s' lanfa Wa-3yaeAgi- 
 ven-endo corri firmeza o 

rn:c aos dasfined3 

Clássico Presidenle Herculano de Freitas 
12 de março - Dos 7 machos de 2 anos r'Ue Compuse-

rem o campo do Clássico Presidente herculano de FraCas, 
o primeiro dos ano são reservados aos notros da nova 
geração, apenas um não era ganhador: Austerity. Entre 
os competidores, farmava Zagro, o ganhador do Prêmio 
Raphael de Barros F.o nua, todavia, não foi feliz. Ganhou 
Coruru e em estilo rue não deixa margem a dúvidas ouanto 
is suas qualidades. 

Em virtude do forte temporal coe desabou ôbre Ci-
clade Jardim, tornando a pista de grama encharcada e, 
pois, impraticável, a prova [ai transferida oara a raia de 
o reia 

Dada a Partida em feliz momento, Caruru logo despon-
leu, perseguido por Guldherg e Zagro, vindo denais Ask 
for II, Kasman, Mister Cônsul e Auseritv. Na curva 
da Vila Flípir:', Caruru ampliou considerà cimente sua 
vantagem, enqa! auto Zagro passava por Guldberg, ocupan-
do a segunda colocação. Uma vez na reta. Caruru 
Cisparo'i rumo ao disco. Keaman, que já havia progredido. 
atropelou então, ao mesmo tempoque Asg for It, acabai -.do 
por secundar o ganhador. Ask for II, ainda cite tivesse 
perdido alga de -eu ímpeto, pôde livrar 'antzgem sôbre 
Zagro, roubando-lhe, nos últimos saltos, o terceiro pôsto. 

es u mo 
Clarsico Presidente Hercularo de Freitas - Peia potros 

l,acionai,s de 2 anos - 1.200 m grama, Iranserido para a 
areia) - Dolação, NCr$ 6.400,00, sendo NCrS 4.000,00 ao  

CARURU 
MACHO-ALAZÃO TOSTADO 

S. PAULO - 1964 
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primeiro colocado, NCrS 1.200,00 co segundo, NCrS 800,00 
no terceiro e NCrS 40000 ao quarto. lW1 aos ganhadores. 

1.0, Caruru (macho, alazão, 2 ano', de São Paulo, par 
Pharas e Premoline, do ar. Theotonio Piza de Lara), Gastão 
Massoli. 55 k. Treinador, João Godcv. 

2.". Kasman (macho, alazão. 2 anos, cia São Paulo, por 
Zelo- e Pasman, do si'. Mário Tavares Leita, João M. Amo-
rim, 55 k. Treinador, Antonio Nappo. 

30 Ask For It (macho, casianha, 2 anos, de São Paulo. 
por Joli Jv oker e Paslime, do Haas Faxina, Alcksian 
art lo. 55 ia. Treinador, Alberto Altermann F.o. 

Harcis 28 de Outubro 

Anbaia (Km. 74 - Atibaia - Perdões) 

Reprodutor 

3urpham 

Levino -. 1961 	Scottish 
Dilemma 

Reproduturus 

Gamela 	-- 1956 

Ibaubi 1959 

Landa 1959 

Calefia - 	1960 

Vedetinha 1959 

En 	Route 1258 

Decisão - 	1960 

Enzima - 	1962 

Amazita 	- 1954 
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Ultrapassada a seta dos 200 m, Caruru amplia vantagem 

4 1 , Zagro macho, castanho, 2 anos, de São Paulo, por 
Nordie e Grapa, do Haras Eduardo Guilherme, Albênzio 
Barroso, 55 k. Treinador, Adio Schiavon. 

5 0, Mister Cônsul, 55 k., L. Rigoni. 

6 0 , Austerity, 55 k., J. Souza. 

7 1', Guldberg, 55 k., A. G. Silva. 

Não correu Gogartv. Tempo, 74" e 810 (areia enchar-
cadag recorde, 72" e 210, de Rethurkan. Diferenças: vários 
corpos e dois corpos. Criador, Haras Bela Esperança (sr. 
José Paulino Nogueira). 

o gaiihíidor 

Tendo corrido 3 vezes, Caruru obteve 2 primeiros e 1 
terceiro lugares. Na estreia, em pista de grama encharcada. 
foi terceiro para Zagro e Kasman, chegando adiante de Ol-
meiro, Ascot King, Tarnbau, Urbany, Auhurn, Mister Cônsul 
e Méboli. Tratava-se do Prêmio Raphael de Barros F.o, em 
1.000 m, que marcou a estreia dos produtos da nova ge-
ração, 21 dias depois, voltou a correr, para levantar em 
61" e 2/10 para os 1.000 m, na grama leve, o Prêmio Var-
gem Alegre, oportunidade em que derrotou Ascot Ring. 

Adiante, Caruru; Kasman depois; Ask for It pelo centro 

gccolo. Umanak. Karming. Rapasso o Auburn. Seu êxito no 
Clássico Herculano de Freitas foi, pois sua terceira tenta-
tiva. Seus prêmios somam NCr$ 7. 100,00, sendo que às vitó-
rias correspondem NCrS 6500,00. 

Caruru, vendido "yearling" ao sr. Theotonio Piza de Laia, 
é Produc do brilhante reprodutor Pharas na égua Premo-
une, ambos estrangeiros. O garanhão, em curta campanha 
em seu país de origem, a França, venceu duas vezes e não 
se colocou em outra, o G. P. de Paris, no qual foi "faixa" 
de um companheiro da coudelaria de Marcel Boussac. Ten-
do mancado, foi retirado das pistas. Sua mãe é a célebre A:,-
tronomie. cuja produção fala alto de sua excelência, POiS 

são seus filhos Arhar. Marsyas, Caracalla. Arbele, Floriados 
e Extremadur, todos com papel saliente na criação mundial, 
Aliás, Extremadur serve em um haras do Rio Grande do 
Sul. Pharas é pai, entre outros, cio adm'rável Zenabre, gran-
de campeão e duas vezes ganhador do G. P. Brasil, além 
de ter dado os clássicos Garboleto (Derbv Paulista e repro-
dutor de êxito( e Atabaska, a líder ela ala feminina de sua 
geração produziu ainda elevado numero de tileis ganhado-
1-es, tais corno Tarento (á reprodutori, Tirso, Turin (expos'-
raclo para a Venezuela), Tácita, Unido, Pêlo Duro, Zarin, 
Zana Gris, Jurno e Yellow Rose. 

Premotine, a mãe elo promissor Caruru, tem a seguinte 
produção: em 1962, deu Ankara, fêmea por Brave Buck: 
em 63, Baio, macho por Ehoo; em 64, Caruru; e em 65, 
Dourado, macho por Ehoo. 

Fácil, com ampla vantagem sôbre Kasman, Caruru vence 
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e, 

Clássico 14 je Marco 

Na primeira curva, Olheiro ponteia; Fermont é último 

14 de março 	Instituido para comemorar a data de 
fLirlda.ào do Joekey Clob de Seo Paulo, o Clássico 14 de 
Março tem tido uma vibrante e valiosa história, pois n:-i 
iealeria dos seus çaniiaclares aparecem muitos do maiores 
nomes que passaram pelas pitas nacionais. Corrida á noite 
e em festivo ambiente, a prosa, neste ano, náo dasmereceu 
das demais: foi brilhantemente disautada c seu desCicho 
fartamente aplaudido, ainda oue tivese malogrado o fe-
vorito. 

Dada a partida em feliz momento, de-pentoLi Olheiro. 
imrdiatamenle perseguido por Gastão, postsndo Caratai eu? 
terceiro, com King Scotch e Formont deeois. A prosa sofreu 
poucas alieragões até que a seta dos 1.800m fósse alcan:ada: 
neste ponto, Carataí passou para segundo, tend: Kine 
Scotch pralicamente ao seu lado, ao tE-nipo em que o la-
vorito Gasteo 'icava trancado. Na reta oposta, sempre com 
Gastão encerrado em' um "caixote", Caratai e King Scatcb, 
juntos, avanearam sõbre Olheiro e, pouco deaois, por ele 

passavam Na cursa, Carataí assumiu francamente a po-
sição de vanguarda. Des/azendo-se o "caixote", Gastao pas-
sou para se..undo. No bnal da cura, Caratai haia am 
pliado sua vantagem. Alcaneada a rcta, Fermont foi lan-
çado em sorte atropelada: passou por seus adverários, in-
clusive por Gastão, mas neo icõde alcem ar Caratai, jTie 
acabou vencerdo cena Firmeza. 
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Carataí corre firme; Fermont assedia o favorito Gastão 

Res zuno 
Clássico 14 de Março - Para produtos de 4 e mais 

anos - 2.400 m' (areia) - Datasão, NCrS 6.400.00, sendo 
NCrS 4.080.00 ao Primeiro colocado, NCrS 1.200.00 ao se-
gundo, NCrS 800,00 ao terceiro e NCrS 400,00 ao quarto. 
10 1 ; aos criadores. 

lo. Carataí (macho, castanho, 6 anos, de São Paulo. 
por Ebor, e Radiosa, de floras Mato Grosso, Dendica Garcia. 
61 k. Treinador, Scbas.tiao Gerem. 

2,0. Fermont macho, 4 anos, de São Paulo, por Wood 
Note e Cote dEspagne, do Stud Assumpçôog José Alvas, 
60 k. Treinador, Joa,uim B. Gonçalves. 

3.0, Gastão (niacho. cast., 4 anos, de São Paulo, por 
Nordic e Hebla, de, sr. Paulo José da Costa), Albénzio Bar-
roso, 60 k. Treinador, Raul E. Martinez. 

4.0, King Scotch (macho, alazão, 4 anos, de São Paulo. 
por 'fakt e Drosera, do Haras Iniranga), Antonio Bolin) 
60 k. Treinador, José S. Souza. 

5.o, Olheiro, 60 k. G. Massoli. 

Tempo, 155" e 310 (areia pasedlal; recorde-, 149' e 9/10, 
de Zenaire. Diferenças: um e meio corpo e um corpo. Cria 
dor, Haras Bqa  Espsran;a (si'. Jose Paulino Nogueira). 

O ganhador 

Caratai cumpre neste ano sua nuinta campanha. Em 
Cidade Jardim já totalizou 48 apresentações, tendo corrido 
12 vêzes em 1963, 9 em 64, 11 em 65, 12 em 66 e já 4 
no ano em curso. Os "frutos" desas inumeras apresenta-
ções são 0.5 seguintes: 11 primeiras, sendo um deles em 
clássico, 6 segundos, 7 terceiros, 3 quartos, 1 ouinto e 20 
ciescolocações. Aos seus Prémios corre-pondero, NCr5 - - 
16.330,00 de primeiros lugares e NCrS 7.340,00 de coloca-
ções, somando NCrS 21.670,00. 

Mas Caralaí correu também em outros quatro hipódro-
0:-os: Doa Vista, Marechal Rondou, Cristal e Tarumã. No 
primeiro,  deles, Participou da disputa do G. P. Inaugural, 
em março do ano passado, por sinal de forma vitoriosa. 
Ao ganhar a prova campineira, derrotou Magloire em re-
iíhido final, além de Leiga, Ze.st, El Asleroide, Estibordo e 
Vaodeville, n:: temo:j de 159" e 516 rara es 2.400 na. Seu 
urêmiC foi de NCrS 2.000,00. 

No turfe de Mata Grosso, apareceu competindo no G. 
P. Cidade Campo Grande, em agôsto de 66, lendo sido sul'-
preenáentcmunte derrotado por Giba, por pescoçe, chegan-
do adiante de Sawer, Urbain, Tubi, Juramento, Lombardo 
e Iroc,uês. Seu prômio foi de NCi'$ 1.500,00. 

Em Põrto Alegre, atuou nos 3.000 rn da prova máxima 
de Cristal, o G. P. Bento Gonçalves, corrido em novembro 
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1 , 

Carataí esta em cima" do dis-
co e tem a vitória assegurada. 
Fermont bateu Gastão e vai for- 

mar a dupla. 

cio ultima temporada. 	Foi o segundo colocado, atras de 
El Asteroide, mas adiante de Aga-ajo. Gastao, Lard Tro- 
vador, Callao, Treke, Descansado, Sir GoId, Castiador, Lom- 
biei', Ivoire, Daomé e Albor. Seu prêmio foi de NCr$ 2.500,00. 

Em Curitiba, apareceu entre os concorrentes ao G. P. 
Paraná, disputado em dezembro de 66.iiLais uma vez cor -
reu com destanue, tendo secundado Gastão, adiantando-se 
a Estibordo, Tem Tempo, 1nterIago, Montemarui, Dama Na-
teima e El Enti'evero. A distancia foi de 3.000 na e o 
brémio de Carataí, NCrS 1.500,00. 

De suas vitórias obtidas em Cidade Jardim deve ser 
citadas a do Prêmio Jóquei Clube Brasileiro anima( -ão), 
sobre Fuli Hand, Ring Scotch, Mastei éu e Episódio, em 
155" e 25, para os 2.400 m, na areia encharcada. 

Tendo, pOis, ésses dados em mãos, pode-se fazer o le-
vantamento ccinpieto da campanha do vigoroso defensor cio 
haras Mato Grosso, uue é o seguinte: correu 52 vêzes, para  

obter 12 vitórias uma em clássico e outra em grande pré-
mim, bem como 9 segundos, 7 terceiros, 3 quartos e 1 quin-
to, com 20 descolocaçóe.s. Sejis prémios totalizam NCrS 
3,'.170,00, correspondendo NCrS 18.330,00 ás vitórias e os 
estantes NCrS 12.840,00 ás colocações. 

Carataí é lilho do cavalo europeu Ehoo, importado ain-
da potro pelo 1lara Bela Esperança, e que forneceu ás 
nistas inumeros ganhadores, entre êles Morumbi e Old Parr, 
ambos reprodutores já aprovado', bem como Merci, Marco, 
Next, Pontiac, Lourinha, Algebra, Quinta, Radicada, Rabaz, 
Ilecreio, Tarim, Eldorado, Sake, etc. Pela lado materno, o 
ganhador cio "14 de Março" descende da égua nacional Ra-
diosa, que o tem como seu primeiro produto, nascido em 
jOGO, para, a seguir, produzir da seguinte foi-ma: em 1961, 
Radiosa, fêmea por Martini: em 62, sem notícias; em 63, 
Maragati, macho por Hegent; em 64, sem noticias; em 65, 
bortcci gêmeos cia AI M'absoot; e no ano passado teve pro-

duto de Garboleto. 

G. P.,Presidente Luiz Nazareno de AssLImpção 
19 de março 	'fendo chovido torrancialnlente, o cicie 

tornou impraticável a pista de grama, a Comissão ele Turfe 
transferiu a disputa do G.P. Presidente Luiz Nazareno de 
Assurnpção para a areia, o que garantiu um percurso acir -
radamente disputado, valorizando, pois, a disputa cia im-
portante prosa, que estabeleceu comparação entre as éguas 
de 3 e 4 anos, prevalecendo, por sinal, as mais velhas e de 
forma ampla. 

Partida normal. 	Friçia, logo após o picue, apareceu 
adiante, com Furna e Pintura a seguir. cnruanto Zarêlha, 
após o pulo, se atrasava ligeiramente. No final da reta opos- 
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Vous Voilá bate Simpática e assedia Frigia Frigia esmorece; Vous Voilá avança por fora 

ta, Fi igia já havia tirado ruase dois corpos de vantagem 
ôbre Furna, que tinha Pintura ao seu lado, vindo mais atrás 

Guaraúna, L'Ensorceleuse e Garonne, ficando Simpática e 
Zarêlha nos ultimos postos. Iniciada a reta final, Frigia 
ainda mantinha vantagem, sendo logo em seguida assedia-
da por Pintura, que havia acabado de dominar Furna. Fri-
gia, que atuou como favorita, resistiu a pintura, enquanto 
Tous Voilá e, pouco depois Simpática, apareciam atrope-

lando impetuosamente. Nos ultimos 200 m, Vous Voilá, que 
investia pelo centro da iaia, alcançou Frigia e por ela pas-
sou, seguindo para o disco sempre com ação desenvolta, 
tanto oue não chegou a ser ameaçada por Simpática, que 
chegou a tempo, todavia, de obter a dupla, ao suplantar 
Frigia por pecluena diferença. Pintura, nue esmoreceu bas-
tante nos metros derradeiros, manteve o quarto posto, ten-
do rendido pouco a francêsa L'Ensorceleuse. 

Resumo 

G. P. Presidente Luiz Nazareno de Assumpcão - Para 
éguas de 3 e 4 anos 1.600 m (chamado para a grama, 
em 1.609 m, mas transferido para a areia). Dotação, NCr$ 
8.000,00, sendo NCrS 5.000,00 á primeira colocada, NCrS 
1.500,00 á segunda, NCrS 1.000,00 á terceira e NCrS 500,00 
á quarta. 10' aos criadores das nacionais. 

1.0, Vous Voilá (fêmea, castanha, 4 anos, de São Paulo, 
por Noceur e Noctambule, do Stud Timoneiro, José Alves, 
60 k. Treinador, Waldomiro Xavier. 

2.o, Simpática (fêmea, castanha, 4 anos, de São Paulo, 
por Canaletto e Azedinha, do Stud Simpatia(, Luis Rigoni, 
60 k. Treinador, Waldomiro Xavier. 

3.o, Frigia (fêmea, castanha, 4 anos, de São Paulo, por 
Melody Fair e Harpavi, do Haras Santa Therezinha(, Clóvis 
Dulra, 60 k. Treinador, Juan J. Gonzalez. 

4.a, Pintura fêmea, castanba, 3 anos, de São Paulo, 
por Nôvo Mundo e Graciosa, do sr. The.otonio I'iza de Lara(, 
Dendico Garcir',56 58 k. Treinador, Joao C;odoy. 

5.o, Guarauna. 56 k, U. Bueno. 

6.0, Garonne, 56 Ir G. Massoli. 

7.o, Rubônia, 59 k, J. M. Amorim. 

8.0, Furna, 60 Ir, J. Marchani. 

9.0, L'Erirorc:Ieuse, 59 Ir, A. Barroso. 

10.o, Gelba, 56 k, C. Tahurda. 

11.o. Zarêliia, 56 Ir. E. Gonçalves. 

Não correu Nôa. Tempo, 100" e 5 10, de Galaripo. Di-
ferenças: dois corpos e pescoço. Criador, l[aras Faxina 
(Henrique de Toledo L:ira1.  

Á ganhadora 
Quando levantou o G. P - Presidente Fábio da Silva 

Prado, ainda nue o tivesse feito em magníico estilo, já 
que a distancia foi de 2.000 ni, muitos observadores ore-
feriram guardar uma atitude de prudência, temerosos de 
que tal êxito tivesse sido mero fruto de ceripécias, uma 
vez oue Voos Voilá até então vinha fazendo boa campanha 
é certo. mas apenas em provas de velocidade. Todavia, Voos 
Voilá, ao vencer a prova aqui em fóco foi capaz de desfazer 
todas as duvidas, provando que, de fato, se trata de animal 
dotado de uma apreciável dose de resistência física. 

Tendo sido apresentada a correr 14 vêzes, Votis Voilá 
transformou 6 delas em vitórias o obteve ir:ual numero de 
colocações. Entrou, pois, apenas duas êzas descolocada. 
Levantou 2 grandes prêmios, 1 prova de anin -,'acão e 3 pro- 

Vous Voilá completa sua atro- 
pelada bem a tempo de der- 
rotar

. 
 Simpática. Frigia esmore- 

ceu bastante. 
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var normais, bem como obteve. 3 veundos, 2 terceiros e 1 
quarto lugares. Com  isso seus prêmios já somam NCr$ 
22 80(bOO, sendo da NCrS 17.50000 o montante que corres-
ponde aos triunfos •e, pois, de NCrS 5.300,00 o que se re-
fere ás colocações. 

Vous \Tiillá correu ainda uma vez na Gávea, mas não 
foi feliz, tendo obtido apenas o sétimo posto. O rato ocorreu 
no G. P. Major Suckow, em 1.000, disputado em asôsto do 
ano passado e que teve por Ganhador o cavalo Jelante. 

As vitórias de Voos Voilá são as seguintes: em 65, ga-
nhou 3 vezes, a começar do Prémio Nefretete 1.000 m, 
grama leve, 65' e 710), sobre Kiguaria, Finlândia, Fról, Fletir, 
Frixtil, Cidadã, Lisonja, Fantasia Azul e Savana; seguiu-se 
o Prêmio Fogosa 1.200 m, areia macia, 74' e 3110), sobre 
Talia, Tequila, Falha, Furna, Baby Star, Sheen e Jovial Prin-
cess; e, por fim, o Prêmio J. B. de Paula Souza 1.000 m, 
grama leve. 58" e 210), um páreo (te animarão, sobre Ri-
guari'a, Maça, Fogosa, Kansas Queen e Fenestrela. Na tem-
porada de 66 levantou o Prêmio Empress 1.400 m, grama 
leve, 83" e 3b0, marca recorde, sobre Zia Ziva, Gádlia, ,Jo- 

lie Fleur, Screen Play, Kilroy, Linclagomes e Ronda Negra; 
depois ingressou com êxito na esfera clássica ao levantar o 
G.P. Presidente Fábio da Silva Prado (2.COO m, grama leve, 
124" e 510), sobre Murta, Maca. Pintura, Tabarana, Mancha, 
Simpática, Guaraún'a e Kirma. Finalmente, já nesta tempo-
rada, conquistou com raro brilhantismo o G. P. Presidente 
Luiz Nazareno de Assumpção. 

Vous Voilá é filha do cavalo Noceur, um descendente 
de Pharis, importado no ventre da égua Duna, por Djebel, 
dono, pois, de esplendida corrente sanguinea. Aliás, Noceur 
fêz campanha em Cidade Jardim, tendo obtido 9 vitórias e 
8 colocações, bem como uma outra colocação na Gávea. Sua 
produção é escassa, mas de apreciável qualidade. 

A mãe de Vous Voilá é Noctambule, uma nacional irmã 
materna do clássico Indócil, hoje reprodutor no Paraná. Sua 
produção é a seguinte: em 1958 deu Reveuse, fêmea por 
Quiproquó: em 59, Samarcand, macho por Nordic; em 60, 
Talavera, fêmea por Lucidon; em 61, natimorto por Kame-
raia Khan; em 62, Voos Voilá; em 63, vazia de Noceur; e 
em 64, vazia de Jolly Joker. Morreu em 65. 

Clássico Imprensa 

26 de março - Dez produtos (te 3 anos, entre èles al-
guns dos melhores da geração, e 2 de 4 anos formaram o 
campo do Clássico Imprensa, ultima prova de importancia 
do calendário do trimestre inicial da temporada. Para de-
cepção geral, a vitóra coube a um dos mais velhos, tendo 
malogrado Dilema, considerado lidei- dos de sua idade, por 
força de suas vitóries no G. P. Consagração e no Derby 
Paulista. 

Pai-tida boa. Xicungo forçou e assumiu a vanguarda, 
por haver passado por Redstone, que fora o primeiro a des-
pontar, ficando Nascate e Dilema proximos, com Gomil en- 

cerrando o lote. Na curva da Vila Hipica, pois a reta oposta 
foi feita sem alterações de monta, Dilema carregou sobre 
Nascate e ambos procuraram se aproximar de Xicungo, ao 
tempo em oue Redslone começava a esmorecer. Maroto era 
mantido entre os ultimos, enquanto notava-se que Ring 
Scotch e Pleocádio procuravam progredir. Iniciada a reta 
final, Nascate car: egou sobre Xicungo, tendo, pouco depois, 
tomado a ponta. Todavia, Pleocádio, King Scotch e Maroto 
avançaram. Pleocádio, com ação vistosa e muito rendosa, 
não tardou a dominai- a corrida, rumando firme para o dis-
co, ao tempo em que Nascate lutava com King Scotch pela 

Já na fase decisiva, Maroto ataca Pleocádio 
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formação cia duplo, juntando-se a êles. I)OUCO depois, tam-
bém WaIacl, e Maroto completava sua forte arremetida, que 
o levou ao segundo posto. King Scotch ficou com o tercei-
ro lugar, chegando depois Nascate, fortemente assediado 
por Walad. Dilema esmoreceu muito na fase decisiva da 
prova. 

Resit:w 
Clássico Imprensa - Para cavalos de 3 e 4 anos - 2.000 

m (grama 	Dotação, NCrS 6.400.00, sendo NCrS 4.000,00 
ao primeiro colocado, NCrS 1.200.00 ao segundo, NCr$ 
800,00 ao terceiro e NCrS 400.00 ao quarto. 10% aos crie-
dores. 

1.0, Pleocádio (macho, alazão, 4 anos, de São Paulo, por 
Faublas e Leocádia, do SInO Belmar), Joaquim G. Silva, 80 
k. Treinador, Walfi ido Garcia. 

2.o, Maroto iiiiacho, alazão, 3 anos, de São Paulo, por 
Flamhoyant de Fresnav e Zazá Bonilha, do Fiaras Louveiral, 
Urjas Bueno, 56 k. Treinador, Osvaldo Franco. 

3.o, King Scotch macho, alazão, 4 anos, de São Paulo, 
por Takt e Drosera, do Haras Ipirangai, Antonio Bolino, 
60 k. Treinador, José S. Souza. 

4.o, Nascafe macho, alazão, 3 anos, de São Paulo, por 
Gualicho e Gari - ama, cio Stud Medeiros), Juan Marchant, 
56 k. Treinador. Luciano Previ'atti Neto. 

5.0, Waiad, 56 k, J. P. Martins. 

6.0, Gomil, 56 k, G. Massoli. 

7.o, GO. 55 lc. J. Souza. 

8.0, Dilema, 56 k, J. M. Amurini. 

9.o, Xicungo, 56 k, A. Barroso. 

D'o, Bambolê, 56 k, E. Lc Mener Fo. 

11.0, Clorato, 56 k. J. O. Silva P0. 

12.o, Rcdstone, 56 k, J. Fagundes. 

Tempo, 123" (grama leve;, recorde, 120' e 410, de Gua-
licho. Diferenças: dois torpos e dois corpos. Criador, i-Iaras 
Piaí (Alfredo Francisco Marlinelil). 

O ganhador 
Das 5 vitórias concuistadas pc)!- Pleocócito, a do ('lãs-

sico Imprensa, que é a terceira déste ano, merece, evi-
dentemente. grande realce, pois representa seu magnífica 
ingresso na esfera clássica, após ter pessadlo pelas proves 
normais e pelas de animação, sempre com galhardia. Da 
mesma forma, são suas atuações  déste ana as de maior 
valia, pois atestam que não se trata de um cavalo precoce; 
muito ao contrário, é êle um animal tipicamente tardio, que 
começou a evoluir de forma plena já ao iniciar sua ier-
ceira campanha, o que também significa que muito se deve 
esperar dêle. 

Neste ano, Pleocádio reapareceu ganhando o Prêmio 
Seymour. em 74' e 3:10 para os 1.200 m, na grama pesada, 
tendo então derrotado Maverick, Aiamis, Feilini, India 
Tibiriçá, Kalápigo e VIP; dezoito dias depois, levantou o 
Prêmio Manoel cia Nóbrega, uma prova de animação, na 
qual derrotou Crosete, Orkan, índio Tibiriçá, Newton e 
Mineiro, em 61" e 310 para os 1.000 m, na grama pesada; 
reapareceu apenas em março - suas duas provas ante-
riores foram cumpridas em janeiro - para participar do 
G. P. Presidente do Jockey Club, na milha. Teve ótimo 
desempenho, já que foi o terceiro a chegar, batido apenas 
P0 Flash Gordon e Gond Will, mas adiantando-se a Esôo, 
Municipal, Kar'atê, Xicungo, Daomé, Bandonoon e Kame-
i'anito. Por fim, cerreu e venceu a prova aqui em foco, 
passando a figurar no primeiro plano cio panorama dos 
parelheiros de Cidade Jardim. 

De sua campanha inicial, deve ser citada sua vitória 
no Prêmio Raphael de Barros Jr., quando da etréia de 
sua geração. 

A campanha de Pleocádio pode assim .scr resumida: 
tendo corrido 16 vêzes, obteve 5 primeiros. 1 segundo, 4 
terceiros, 1 quarto e 2 quintos lugares, dessotacanclo-se 
em a oportunidades apenas. Seus premius somam NCr$ 
13.800,00, correspondendo NCr$ 11.000,00 ás vi.órias e 
NCrS 2.800.00 às colocações. 

Pleocáctio é filho do desaparecido Faubla, reprodutor 
de êxito incontestável, pois bastaria citar um de seus fi-
lhos, Nageur, para justificar tal afirmativa; contudo, outras 
mais, como Magloire. Operette, Keep Going Kandabar, 
Katinka, King's Game, Espanto, Neocádia, Valência e 
Rc'ignb'las contribuiram bastante para seu prestígio. Pelo 
lado materno, Pleoc'áclio descende de Leocádia, égua clás-
sica, ganhadora esplêndida tanto em Cidade Jardim quanto 
na Gávea, e cujo 'turf recorcl" é o seguinte: em 1919, deu 
Miss Leocádia, fêmea por Faublas; em 60. Neocódia. fêmea 
por Faublas e que foi uma das melhores éeuas de sua 
geração; em 61, sem notícias; em 62, Pleocádlio; cai 03, 
Qui-Lo-Sá, macho por Eviva Violon e em cameanha; cm 
64, sem notícias; em 65, sem notícias; e em 66, Adonio, 
uni produto macho de Aristophanes, já que foi enviarIa à 
Argentina para ser servida pelo consagrado reprodutor. 

Pleocádio já passou pelo disco, 
obtendo assim grande vitória; 
Marôto garante a segunda co- 

loca cão. 
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O Pôsto de Foineiito Ágropeeiiório 

tio JoekeyCliib de São Paulo e (1 

Teinporada1 
dr. Ulrich Ralpli Reirtér 

O Posto de Fomento Agropecuário do Jockey Club de 
São Paulo completou, na estacão finda, o seu quarto ana 
de funeionanientc. 

Com referência ás instalações, começaram a funcionar 
a nova maternidade, anexa ao laboratório clínico, composta 
de 12 boxes e dotada de todos os requisitos necessários para 
que, tambem nesse setor, o Pósto de Fomento se iguale aos 
melhores estabelecimentos do criação do mundo, e o re-
taurautc e e alojamento para os funcionários solteiros, em 
prédio ris lelissima construção, proporcionando o máx:mo 
de confôrto e higiene aos seus usithi'ins. 

Foi também efetuada a drenagem parcial da várzea. 
plantaedo-se arroz, milho e capim jaraguá. O arroz e o mi-
lhe, quando colhidas, suprirão a quase totalidade das ne-
cessidades de Pôcto. 

Também a horta, onde foram plantados almeirão e ce-
noura principalmente, supriu as necessidades do Pósto, 
para alimentação dos garanhões e rufiões, fornecendo ainda 
divcrs,ís outras hortaliças ao restaurante. 

A quase totalidade dos piquetes do Pôsto de Fomento 
foi reformada jogo após o término da temporada de 66,'67, 
estando assim em condições de suportai' mais 3 ou 4 
temporadas Ciii perfeitas condições de liso. 

Foram construídos mais 5 piquetes grandes, destinados 
ao uso dos uunieis que se encontrarem alojados na nova 
mateir idade, sei vindo ainda para experiência com novos ti-
pos de pastagens. 

Na secção de carpintaria, foram construirIas 36 camas, 
36 ci-iacios-moda, 111 mesinhas para o alojamento, 12 mesas 
e 48 cadeiras de fórmica para o refeitório e mais os móveis 
da biblioteca do laboratório clínico, além da reforma efe. 
1 oadla O -IS c'orrocerias dos caminhões 

A. tividades 
Com referencia ás atividades do Pósto (te Montas, pro-

priamente ditas, merece registro o seguinte: 
Após a escolha c1as éguas pela Comissão de Forment o, 

a lista respectiva foi encaminhada ao Pósto, a tini de que 
cc afetiasse a seleego técnica das mesmas. Como consequên-
cia, tornO visitados os estabelecimentos de criação que 
nham éguas inscritas, localizados nos mais diferentes pon-
tos cio Estado de São Paulo, deixando de ser examinadas 
somente as éguas de outros estados Paraná, Rio de Janeiro 
e Rio Grande cIo Sul) e algumas éguas de São Pauto, por 
estareni sediadas a distancias muito grandes. Todavia, estas 
éguas entraram no Pôstu condicionalmente e somente lo-
raio definitivamente aceitas, cima vez revelados os resul-
1 actos do exame bacteriológico a ctcie foram submetidas. 

D - c 20'8 éguas inscritas, foram eliminadas 12, morreram 
chias, bem como houve cicias ctesistencias, entrando realmen-
te em servb o 192 éguas, das quais 190 foram cobertas. 

As causas que determinaram a eliminação das 12 éguas 
inScrit as, preliminarmente aceitas pela ('omissão de Fomen-
to, foram as seguintes: 

ai - Éguas eliminadas por infecção: 

1 - Por Streptococuc Hemolítico ..........2 égciaa 

2 -- Por Strc'ptococus Alfa 1-lemolítico associa- 
do a Staíi!ococus não lIemolítico ......2 éguas 

- Poi- Stafilococus não 1-lemolítico .......3 éguas 

4 - Por Streptococus 1-Teinolítico Esverde- 
cente 	................................1 	égua 

Por Dacilo Pioceãnico 	.................1 égua 

- Por Slafilococus Beta Hemolítico .....1 égua 

h) - Por apresentar sensível dificuldade para 
fecundar Artig3 12.o 	á 1.o - item P 1 égua 

e) 	Por distrofia ósea progressiva. em de.sa- 
côrdo com o Artigo 12.0 do Regulamento 1 égua 

As 10 éguas acima foram eliminadas por não preen-
cherem os requisitos dl') Artigo 12.o, § lo, item II do Re-
.zuTamuto cIo Pôsio de Fomento, que não admite éguas po - -
tacloi'as de doenças infecto-contagiosas. 

41$ IIillJ 
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Total geral 
47 éguas cheias e, 	1 - 	47) saltos 29.19'; 
66 éguas cheias e' 2 ) 132) saltos 	- 41,0t(' 
22 éguas cheias e' 3 -- 	)66) saltos 	- 13,67 
12 éguas cheias e / 4 - 	48) saltos 	- i,45 
7 águas cheias e' 	5 - 	35) saltos 	- 

2 éguc's 	cheias e,' 6 -. 	12 saltos 	- 1,24'; 
égUaS 	cheias e,' 	7 - 	(21) saltos 1,86% 

1 égua 	cheia 	c,!  8 	--  saltos 	- 0,625 
1 égua 	cheia 	e' 9  saltos 	- 0,62% 

161 éguas 	 378 saltos 

Reprodutores 
Damos, a seguir, o esquema 	geral dos 	serviços 	dos sete 	reprodutores em atividade 	no 	Põsto: 

ANTELAMI 
4 éguas cheias c 	1 	- (4) saltos - 	13,34; 35 éguas em serviço 

20 éguas cheias c' 	2 (40) saltos - 	66,66 30éguas positivas 	85.14,1 
4 éguas cheias e' 3 	- (12) saltos - 	13,34% 5 éguas vazias 
1 égua 	cheia 	e' 4 	-  saltos 3,33'1 Média de saltos por éguas 
1 égua 	cheia 	e 	5 	-  saltos - 	 3.33' positivas - 2,16 

30 éguas 65 saltos Total geral de saltos - 87 

ARAM 
6 éguas cheias e 	2 	- (12) saltos - 	54,55' 14 éguas em serviço 
1 égua cheia 	e 	3 	- 3) saltos - 	 9,09' 11 éguas positivas - 78,57% 
1 égua cheia 	e' 4 	- (4) saltos - 	 9,09 1 ; 2 éguas vazias 
1 égua cheia 	e' 5 	- 5) saltos - 	 9,09 1 1" 1 égua em andamento 
1 égua cheia 	e' 	7 	-- (7) saltos - 	 9,09 1 ; Média de saltos por éguas 
1 égua cheia 	e 	9 	- 9) saltos - 	 9,09 1 ; positivas - 3,63 

11 	éguas 40 saltos Total geral de saltos - 52 
OBS.: - Das chias éguas que ficaram vazias déste gara nh5o, uma foi retirada pelo seu 	proprietário antes do término 

da temporada. 

COARAZE 
3 éguas cheias c/ 1 
2 éguas cheias e 2 	- 
2 éguas cheias e 3 	- 
2 éguas cheias c! 4 
2 éguas cheias e' 5 	-- 
1 égua cheia c'' 7 	-. 

12 éguas 

 saltos - 

 saltos - 	16,67' 
(6) saltos - 	16,67'; 
)8) saltos 16.67' 
18) saltos - 	16,67'; 

7) saltos - 	 8,32 1 ; 

38 saltos  

15 éguas em serviço 
12 éguas positivas - 801,1' 
3 éguas vazias 

Média de saltos por éguas 
positivas - 3,16 
Total geral de saltos - 49 

CÚRPORA 
12 égu."s cheias e 	1 - 	(12) saltos - 	40,00" 38 éguas em serviço 
10 éguas cheias e 	2 - 	(20) saltos 33.33' 30 éguas positivas - 78,94'S 
5 éguas cheias c 	3 - 	(15) saltos -- 	16,67' 5 éguas vazias 
2 éguas cheias e, 	4 - 	 (8) saltos - 	 6.67'; 1 égua não padreada 
1 égua 	cheia 	e 	6 - 	 (6) saltos - 	 3,33'; 3 éguas em andamento 
- - Média de saltos por éguas 
30 éguas 61 saltos positivas - 2.03 

Total geral de saltos 	92 
OBS.: - Das 5 éguas vazias déste garanhão, uma foi retirada pelo proprietário, antes cio término da temporada. 

JOUR ET NUIT III 
11 	éguas cheias 	e' 	1 - 	(11) saltos - 	37,93' 36 éguas em serviço 
6 éguas cheias e' 2 - 	) 12) saltos - 	20,69" 29 éguas positivas -- 80,55'S 
6 éguas cheias e' 3 - 	(181 saltos 20,69' 4 éguas vazias 
3 éguas cheias c/ 4 - 	(12) saltos - 	10,34'; 3 éguas em andamento 
2 éguas cheias e' 5 - 	1101 saltos - 	 6,90' Média de saltos por éguas 
1 égua 	cheia 	e.' 6 - 	 6) saltos - 	 3,45' positivas - 2,37 
- - Total gera] de saltos 	92 
29 éguas 69 saltos 

KING'S FAVOURITE 
14 éguas cheias e,' 1 - 	) 14) saltos - 	37,84' 38 éguas em serviço 
13 éguas cheias e; 2 - 	(26) saltos - 	35,15 37 éguas positivas - 97,365 
4 éguas cheias e; $ - 	12) saltos - 	10,82'; 1 égua vazia 
3 éguas cheias e 	4 - 	 121 saltos 8,11' Média de saltos por éguas 
1 égua 	cheia 	e' 5 -. 	(5) saltos - 	 2,70'; positivas - 2,27 
1 égua 	cheia 	c/ 7 - 	 (7) saltas - 	 2,70'. Total geral de saltos - 87 
1 égua 	cheia 	e 	8 (8) saltos - 	 2,70'; 

27 éguas 84 saltos 

3 éguas cheias e' 1 	- 
9 éguas cheias e 2 	- 

12 éguas  

TANG 
(3 saltos 	- 	25,00 
18) saltos 	- 	75,00'i 

21 saltos 

15 éguas cm serviço 
12 éguas positivas - 85,71'7 
2 éguas vazias 
1 égua não padreada 

Média de saltos por éguas 
positivas - 1.75 
Total geral de saltos - 30 

192 éguas em serviço 
161 éguas pcsitivas - 84,73% 
22 éguas vazias 
2 éguas não padreadas 
7 éguas em andamento 

Média de saltos por éguas 
positivas - 2,34 
Total geral de saltos - 493 
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BEBA HOJE E REPETIRÁ SEMPRE... 

"FINE GOLD" 
1 

PURO, 

COM GEL O, 

OU COM SEU 

REFRIGERANTE 

PREFERIDO 

COMPARÁVEL ÀS MELHORES 

BE13IDAS ESTR 4NGEIRAS 



OBSERVAÇÃO: As éguas que constam dos, quadros acima 
como "em andamento", foram remetidas 

aos seus respectivos haras, sem o exame 
de prenhez, cujo resultado estamos aguar-
dando, a saber: 
1 égua coberta por Aram, com 4 saltos; 
3 éguas cobertas par Córpora, sendo 1 com 

4 saltos e 2 Com 5 saltos; 
3 éguas cobertas por Jour et Nuit III, sen- 

do 1 com 2 saltos e 2 com 3 saltos; 
Os 26 saltos dados nas éguas que ainda es-
tão em andamento, não foram computados 
nas médias de saltos por éguas positivas, 
'estando DOréM incluídos nos totais gerais 
de saltos dados pelos garanhões. 

O sistema de coberturas utilizado foi o de exames pela 
palpação retal, para se verificar o momento exato da ovu-
lação 'e o melhor dia para a cobertura. 

Foram feitas 1.722 palpações 'e pelo método utilizado 
chegamos á conclusão cia que o dia ideal de cobertura é o 
4.o dia do cio. Por muitas vezes, o salto duplo foi dado du-

rante O cio da égua, tentando-se assim "cercar" a ovulacão. 

Nestes casos, foram dados saltos no 3.0 e 5.0 dias. 
Foi introduzido também o método de contagem dos 'es-

permatozóid'es de cada salto efetuado pelos garanhões, o que 
veio auxiliai- os técnicos no conhecimento do estado de fer-
tilidade de cada garanhão no momento da cobertura, pre-
venindo-os quando o garanhão entra numa fase de baixa 
produção de espermatozoides, podendo-se assim recorrer ao 
devido tratamento. 

Éguas 
Deram cria no Pôsto de Fomento Agropecuário, dum-ante 

a estação de 1966/1967, 123 éguas, assim discriminadas: 

58 fêmeas 	morreram 5 
64 machos - morreram 8 
1 gêmeos - natimortos 

Entraram no Pósto com produto ao pé, 6 éguas, assim 

discriminadas: 
4 fêmeas 
2 machos 

O total geral de produtos que passaram pelo Pôsto du-
rante a temporada foi de 129, assim discriminados: 

62 fêmeas - morreram 5 
66 machos - morreram 8 

1 gêmeos 	natimortos 
As causas mortis foram as seguintes: 

Potr(l:e(is 
2 por Poli-Artrite, tendo uma apresentado Actinobacd-

lus Equuli Shigella Equirutisi 'e cuba Streptococus 
Vi ri dans; 

2 por Nefrite Purulenta Aguda, tendo uma delas apre-
sentado também fratura do osso metacai-piano; 

1 por Pneumonia Infecciosa. 

Potros 
1 por Insuficiência Cardíaca Congênita; 
1 por Poli-Artrite - Actinobacillus Equuli Shigelia 

Equi ru lis 
1 por Eiitoblastose Fetal; 
1 em virtude de parto prematuro, sem condições de 

sobrevivência; 
1 com ruptura no fígado e lesões no rim direito, em 

consequência de um coic'e; 
1 com Nefrite Purulenta Aguda; 
2 Natimortos em consequência de partos distóxicus, 

com a realização de Feto-Tomias; 
1 Gêmeos Natimortos, em consequência de parto pre-

maturo. 
Foram atendidos ainda os seguintes casos clínicos du-

rante a temporada de 1966"1967: 
2 casos de Poli-Artrite em potros, produzidos por Shi-

gella Equirulis, isolados de líquido sinovial, com a recupe-
ração total de 1 e parcialm-ente de outro; 

18 casos cia cólicas em éguas, a maioria produzida por 
excesso de gases, dos quais dois, em virtude de torção in-
testinal, foram fatais; 

10 casos de Babesiose, sendo que 4 foram confirmados 
por esfregasso sanguíneo 'efetuado no laboratório clínico. To-

CIOS os casos foram recuperados completamente; 

Corno anualmente vem acontecendo. a maioria dos pro-
dutos nascidos teve diarréias e influenza, sendo que somenk' 
2 tiveram camplicaçoe.s secundárias, vindo 1 deles a morrer. 

Perdeu-se Lima égua que, ao ser medicada em virtude 
de escoriações sofridas durante a viagem, boleou, batendo 
a cabeça no solo, sofrendo fratura do cranio, sucumbindo 
algumas horas após. 

Registraram-se também inumeros casos de coic'es, bati-
das em cercas, escoriações etc., porém, todos recuperado.s 
normalmente. 

Quanto aos diagnósticos de prenhez, foram efetuados, 
como nos anos anteriores, pela palpação retal, confirmados 
pela Bufo-Reação aos 45 dias. 

Constatou-se 8 casos típicos de reabsorção fetal. Todas 
essas 8 éguas foram recobertas no próprio Pôsto de Fo-
mento, 4 das quais ficaram positivas e 4 retornaram vazias 
aos seus respectivos haras. 

Com referência aos reprodutores, teve-se um caso de 
cólica provocado por retenção de urina (KINC'S FAVOURI-
TEi, 1 caso de cólica dificil, de natureza gasosa CÓRPORA 
e 1 caso simples de cólica gasosa iJOUR ET NUIT III; feliz-
menti' todos êles clebetados a tempo. 

Pelo laboratório clínico do Põsto foram efetuados os 
seguintes exames: 

450 exames de Bufo-Reação; 
96 exames de rangue; 

112 testes de Cuboni; 
47 exames de fases; 
8 exames de urina; 

433 exames d sémen para contagem de espernoatozóides. 

Inscrições 
São as seguintes as éguas inscritas para a estação de 

1966 1367, por ordem de garanhões: 

Ah 

ANTELAMI 

ANTELAMI Botticelli 	Blue Peleri e Allegra por Traghet- 
to 	e 	Aspertina 	por 	OiI eito 	e 	Nuwara 	Eliva. 
por Craig ao Ei-au e Alista, por Farasi. 

1 	ACAÉ - Vagabond II e Silis
'

do Haras Preto e Ouro 
2 	BABLRUSA - Brandiu,, e Tishka, do 1-laras Calunga. 
3 - BEAUTV Neru e Kishma, do Haras Além Tejo. 
4 - BIGUÁ - Swallow Tail e Suely, do Haras Camaluva. 
5 - BRAGIA - Magabit 	e 	Bulliciosa, 	cio 1-Taras 	Louveira. 
6 --- BRINGA - Brandiu,,  e Estênica, do Haras Santo An- 

tónio da Glóii'a. 
7 - CORDA - Prosper e La Fouilleuse, cio 	1-Taras Tibagi. 
8 	DAKOTA - Erasmo e Printemps, cio Haras Maringá. 
9 - DAPPER - Gric e Desafiada, do Haras São Miguel. 

10 - DETENÇA - Fanatique e Nepeta, cio Haras Tibagi. 
11 - ERINIAS - Alberigo e Quelone, do FIaras Patente. 
12 - ESCOLA - Quiproquó e Star of Ceylon, do Haras Mon- 

désir. 

13 - FENDA - Melodv Fair e Rastra. cio Haras Santa Te- 
rezin li a - 
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14 - FILIPICA 	Lucidon e Promissora, do Haras Jaçatuba. 
15 - FRAGOLA - Cohalt e Sie ,-, linde, do Haras Gu'ayçara. 
16 	FRIZA - Wldet'er e Rica, do Haras Mondésir. 
17 - GAT1XA - Pharel e Flor do Sol, do Haras Heva. 
18 - HAMP - Manitou II e Clarabóia, do Haras Paraiso. 
19 - HARPE - Violoncelle e Rumba II, do Stud Primavera. 
20 - ICLE 	Bridle Path e Sona, do Haras Paulistano. 
21 -- IUCA - Liicidon e Yuma, dos Haras Jahu e Rio das 

Pedras. 
22 - KINURA - Iror e Lai-Tchen, do ar. Horácio Vascon-

celios Macêdo. 
23 - LAINITIÉ - Pewter Platter e Initié, do Haras São 

Luiz. 
24 - LÉPIDA - Caporal e Cascade, dos Haras Jahu e Rio 

das Pedras. 
25 - LOANZA - Montmartre e Alabada, do Haras Pre-

lúdio. 
26 - MYRINA - Cobalt e Mv Baby, do Haras Guanabara. 
27 - NIRGUA - Selin Hassan e Nicarágua, do Haras San-

to Antônio da Glória. 
28 - O!! 	Bleneran e Só, do Haras Prelúdio. 
29 - QUEIXA - Aram e Channel Swemmer, da Remonta 

e Veterinária do Exército. 
30 - RANEE - Royal Forest e Radiant Princesa, do Ha-

ras Bocaina. 
31 	SAO RANA - Cranach e Sao Cani, do Haras Para- 

go asso. 
32 - SEI-LÃ - Legend of France e Ultima Thule, do Ha-

ras Conzo. 
33 - TAC'I.TA - Pharas e Tolmeita, do Haras Vila Bran-

dia. 
34 - TAILANDIA - Coaraze e Taiuva, do Haras Santa 

Bárbara D'Oeste. 
35 - TARTANA II - Silnet e Tota, do Haras Santo An-

tônio da Glória. 
36 - URDEMALAS - Minotauro e Curling, do Haras Ma-

lurmca. 
37 - VEDETINHA - Coai-aze e Just Rose, do Haras 28 de 

Outubro.  
38 - VERA CRUZ - Pharas e Flvshell, do Haras Bela Es-

perança. 
39 - XACHACFIA - Wood Note e Lovely Bird, do Fiaras 

Rancho Alegre. 
40 - WINGS - Sandjar e Figurehead, do haras Faxina. 

ARAM 	Pharis (Pharos) e Esmeralda, por Tourhillon e Sa- 
náa, por Asterus e Deasy. por Alcantara II e Diana 
Vernon, Por Hebron. 

1 	ADAGA - Cvro e Caravana, do Haras Terra Prêta. 
2 

	

	ANKARA - Brave Buck e Premolinc, do Haras Bela 
Esperança. 

3 - ARTE 	Prosper e Moundv Money, do Haias Guarehy. 
4 - BIJOU - Dernah e Branca de Neve, do Stud São 

Caetano. 
5 	CAIANA 	V-8 e Hawayana, do 1-laias São Francisco. 
6 - COARALITA - Coaraze e Malagueta, do 1-lacas Pau-

listano. 
7 	DENGOZINHA - El Greco e Gramila Branca, do Ha- 

ras Pirajui. 
8 - ÉPOCA - Baroda Squadron e Iluminura, do Haras 

Cama luva - 
9 	ESTEROPE - Calir e Martingala, do Haras Prelúdio. 

10 	FAUSSE BLONDE - Téléférioue e Hispale, do Haras 
Paineiras H.P. 

11 - GATUCHA - Coaraze e Strênua, do Haras Além Tejo. 
12 - LA VELOCE - Quiproquó e Garcita, do 1-laras Milano. 
13 - LIS DE FRANCE - Fair Trader e Night Vision, do 

Haras Vila Brandina. 
14 - LITTLE DARLING 	Strong i'th'arm e Dalal, do sr. 

José São Pedro. 
15 	QUIBALA - Heron e Guapi, do Haras Paulistano. 
16 - REVERÊNCIA - Emperor e Rebelião, do Haras San-

ta Bárbara D'Oeste. 
17 - VOLATA - Irapuru e Albertina, do Haras Maristela. 

COARAZE - Tourbilion (Ksar e Corrida, por Coronach e 
Zariba, por Sardanapale e St. Lucre, por St. 
S'erf e Fairy Gold, por Bend-Or. 

1 	AVIGNON --- Heliaco e My Ladyship, dos Haras São 
José e Expedictus. 

2 - BLENDA - Nisos e Blue Jay, do Haras Tibagi. 
3 - CAPRI - 1-iunter's Moon e Cantata, do Haras Pira-

.j ussa ra - 
4 - IBÉRIA - Big Red e NeIl Gwyne, do 1-Taras Paulis-

tano. 
5 - IGUARIA - Pewter Platter e Aripuan, do 1 -Taras São 

Luiz. 
6 	IRACEMA 	Flamboyant de Fresnay e QLtice, dos Ha- 

1-as JahLI e Rio das Pedras.  

5 
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7 - JESSIVA - Pewter Platler e Expressiva, do Haras 
Vila Real. 

8 - JYBARINE - Adil e Dvharine, do Haras Jahu e Rio 
das Pedras. 

9 - MARIMÁLIA - Victory Roil e Directa, do Haras Ma-
1 o rica. 

10 - PANDJA - Pharis e Salarnine. do Haras Patente, 
11 - QUEEN BEE - Ever Reacly e Ecurie, dos Haras São 

José e Expedictus. 
12 - RESERVA - King Salmon e Rosalb.a, do Haras Ca-

rnal LI 'a. 

TAPEÇARIA e DECORAÇÕES INTERIORES 
FUNDADA EM 1903 

Vicente, S-carlato 
& Filhos Lida..  

64 anos fabricando 

QUALIDADE E 

ORIGINALIDADE 

MATRIZ: Rua 13 de Maio, 57 e 61 - Tel. 32-4036 

FILIAL: Av, Brig. Luiz Antônio, 1712 - Tel. 36-4204 
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13 	SARA - Legend of France e Grandsola, do Fiaras 
Coo zo. 

14 - SCANDINAVIA - Royal Forest e Seotch Kilt, do 1-Ta-
ras Guayçara. 

15 - TAMMY - Royal Tip e Casa Beila, do Haras Maring. 

CÓRPCRA 	Rbot TeneranO e Romanelia, por Petition e 
Barche.sler. por Umidwar e Beibroughton, par 
King Salmon e Donhiure, por Comedy King. 

1 - ABADIA ii - Mahc Tracks e Coo Fama, do Haras 
Terra Branca. 

2 - ALGEBRA -- Eboo e Leiza. do Haras Cuiabá. 
3 - BULGAR1A - Cohalt e Bumbie Bee, do Haras Gua-

nabara. 
4 - CHIRUA -. Proper e Rosinha, do Haras Mono 

Grande. 
5 - CLAVELLILA 	Tudor Casile e Ladira, do Haras Me- 

ringá. 
6 	COARAMITA -. Coaraze e Malagueta. do Fiaras Pau- 

listano. 
7 	COQUILLE 	Snooker e Corona, do Haras Camaluva 
8 - CORVINA 	Merveil e Corcyre, cio Fiaras Porta cio 

Céu. 
9 - DEGANHA - Quiproquó e Nave, do Haras Tibagi. 

10 - EFÉBIA - Prosper e Reservation, do Fiaras Malurica. 
11 	EFICÁCIA - Swallow Tail e Treta, do sr. Paulo Narchi. 
12 - EGRETTA - Dragon Blanc e Orgia, dos Haras São 

José e Expedictus. 
13 	ESCUTA 	Swaliow Tail e Siniess, do Hai as MonciOsir. 
14 	CAIR POLLY 	Prince Diu e La Tendresse, do Haras 

Piral ussara. 
15 - FALTA 	Alberigo e Xema. do Haras Vila Real. 
16 - FOR VOU -- Pewter Plalter e Guaponga. cio Haras 

ia ça tu ba. 
17 - FRAJOLA - Nameran Khan e Carderis. da Remonta e 

Vetcrinára do Exército. 
18 - GARACUMA - Burpham e Burlota, do Flai -as Painei-

ras 11. P. 
19 - GENERALA 	Cearaze e Ponta-Porá, cio Stud Prima- 

vera. 
20 	GIRABELA -- Pewter Platter e Mirahela, cio FIaras 

Rancho Alegre. 
21 - GLÊDA 	Pewler Platter e Lêda. cio Haras Preludio. 
22 	I-IARKHAN - Kameran Khan e Palmarella, cio Haras 

Polo ris. 
23 - INARA -- Fort Napoleon e Wac, do Fiaras Itajahy. 
24 - JUMUMBA - Voluntário e Vain Jane, do Haras Ca- 

1 u n ga. 
25 - LA BRUNA - Kamei'an Khan e Khorsaijaci, do ar. 

Douslas Zarvos. 
26 - LYBARINE - Adil e Dybarine, dos FIaras Jahu e Rio 

das Pedras. 
27 - MARCADA - Bui- pham e Tula Ban, dos Haras Jahu e 

Rio das Pedias. 
28 	MILONGA 	Snooker e Miclinetle. do Fiaras Magyrus. 
29 - NONETTE - Sand.lar a Bagnara, do haras Serra 

Verde. 
30 	OLÉ - Nordic e Eden Rock, do Haras Prêto e Ouro. 
31 - PISCA-PISCA - Pewter Plalter e Nuporanga. do Fia-

ras Louveira. 
32 - PRETENCIOSA - Sandlar e Bright. do Haras Faxina. 
33 - QUIU - Sandjar e Jacket, do Haras Brasil. 
34 - RATISBONNE - Sandjar e Hyclê, cio Haras Guay -

çara. 
35 	ROYAL SPEECFI - Epigram e Dukes Lodges, do 1-la- 

res Milano. 
26 - SARDENHA - Helíaco e Onez, dos Fiaras São José 

e Expedidos. 
'17 - SIMOA -- Hamdam e Sultans Way, do Haras Vila 

B ra n di na. 
38 - SNOW WAY - Snow Cat e Llanura, cio Haras Gua-

i-eh v. 
29 - TOPOGRÁFICA -- The Yctvaraj e Escarpa, do sr. In-

demburgo de Lima e Silva. 
40 - YOMAR - Eboo e Sultan's Way, do Haras Bela Es-

perafl ca. 
41 - WFHTE FLAG -- Fali- Trader e Bountiful, do sr. Car-

los Doucleo. 

JOUR ET NUIT Iii - Taboun Tabriz e Sint Up II, por 
Shut Oul e Tien Lan, por Blua Larks-
iur e Betsy Rase. por Man O'War e 
Escuma, cor Ecouen. 

1 - AIX - Sayani e Sinless, do Fiaras Monclésir. 
2 - ARGE - Savallow Tail e Britania, do Haras Mondésir. 
3 - ATABASNA 	Pharas e Toimeita, do Haras Vila Bran- 

d na. 
4 - ATALEIA - Sayani e  Third Programme do Haras 

Go ayçara. 
5 - BONNESSE - Royal Forest e Bonne Etoile, cio si'. An-

tonio Carlos Quartim Barbosa. 

6 - CAMOUFLAGE - Pewter PIDer e Zag.Ia, do Iara ,' 
São Luiz. 

7 - DRAI DIC BABY - Nilgiris ou Narciic e Di - aisne, da 
Haras Santa Adélia. 

8 - FALA - Nordic e Habla, do ar. Paulo José do Cosa. 
9 - FLEUR DE ROCAILLE - Orsenigo e Nalciina, cio lia-as 

Cuiabá. 
10 - FOGARATA - Scratch e Albardona. do Siud Primavora. 
II - FRIMOUSSE - Radar e F'rancesca, do Hei-as Tibegi. 
12 - IIIALEAH - F'iamhoyani de Fresnay e Pari Anoeric'a. 

do Stucl Lafayette. 
13 - INDOMPTÉE - Violoncelle e Rainy, cio Fiaras São 

Miguel. 
14 - JAPLAY - F:drplay e Garbosa, cia Remonta e Vete-

rinária do Exército, 
15 - JARUSKA - PvwLei- Platli- e Darlino, do Fiaras Bo-

cairia. 
16 - JOLIL BRISE - Caai'aze e Juriti, dc Fiaras Pai - elsa. 
17 - KARABANDY --- Caclir e Sarabancly. do Ilaras 1-a-

raíso. 
18 - RIM NOVAK - L-irikii e Donga, cio si'. lndembui- uo 

de Lima e Silva. 
19 - LA PASCUA - Prince Bio e Sampava, cio hlaris Lou-

v e: ra, 
20 - LEOCÁDIA - Antonyn e Filipoa II, cio si. Alfredo 

Francisco MartineIli. 
21 - LIAMBA - Red Octobcr e Topaze, cio Haras Cama-

luva. 
22 - LIVADIA - Cangratuiations e Velombrosa, do Mo-

ras Faxina. 
23 - LOLOTTE - F'auhlas e Rumba II, do Floras Conzo. 
24 - LURFAIA - Caporal e Burfaiz, dos IUi'as Johú e 

Rio das Pedras. 
25 - MAROMA - Baal e Makrina, do Haras Guonobora. 
26 - NORI2'IQUE - Nordic e Pataca, cio Fiei - as Paulistano. 
27 - ORIFIAMMA - Coaiaze e Mountjoy Locigo, da 1-le-

ras Parta do Céu. 
28 - PEDRA BONITA - Orbaneja e Doctor's Dilernma. cio 

Fiaras Pirajussara. 
29 - PERSARGO -- Pei'sian Gulf e Monarco, dos Haras 

Jahú e Rio cls Pedias. 
30 - PLUMAGE - (uaraze e Euzkai Buru, do Haras 1-'a 

tente. 
31 - ROYALTY - Formasterus e My Lady.hip, dos Ha-

ras São José e Expedictus, 
32 - TAXINA - The Yuvaraj e Inlimdad, do FIaras Ja-

gato b a. 
33 - TOYAMA - Her.on e Dakota, dos Haras São José e 

Expedictus. 
34 - VAIN JANE - ValePor e D,laina, da Haras Calunga. 
35 - VIOLON CELESTE - Violoncelle e Hopitiz, do Ha-

ras Préto e Ouro. 
3 - ZONA - Sayani e Rosalba, do Haias Polaris. 
37 - YOCAR - Eboo e Remington, do 1-Taras Bela Espe-

rança. 
38 - ZITANELLA - Choras o' Pai ala. cm 1-Taras Brasil, 
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KING'S FAVOUR!TE 	Ring of the Tudors Tudor Mins- 
trel e None Nicer por Nearco e 

Phase, por Windsor Lad e Lost 
Sou], por Solário e Orlass, por 
Orhy. 

1 - ALOUETTE III - Tantieme e Woodlark, do Haras 
Guanabara. 

2 - AMENAZA - Royai Tip e Miguela, do Haras Ma-
ringá. 

3 - BAIONETA - Blackamoor e Fianders, do Haras Pre-
lúdio. 

4 - BIONDINELLA - Fair Trader e Comarca, do Haras 
M ai u rica. 

5 - CAPRICIEUSE - Goyama e Azurée. do Stud Prma-
véra. 

6 - CASSATA 	Minotauro e Sans Route, do Haras Além 
T•e,]o. 

7 	CORONAZE - Coaraze e Bala Dourada, do Haras 
Paulistano. 

11 	ELEIÇÃO 	Swallow Tail e Zoraya, do Haras Ti- 
bagi. 

9 - FAMA - Kameran Khan e Portoire, do Haras Ipi-
ran ga. 

16 - FLAMME ENCHANTE - Dernah e Budejevice, da 
Remonta e Veterinária do Exército. 

11 - FLAMMY - Kameran Khan e Cachopa, do Haras 
Vaie Florida. 

12 - FREE ROSE - Paradiso e Levada, do Haras Ran-
ruo Alegre. 

13 - FREZA - Boxeur e Aikiuva, do sr. Antonio Carlos 
Corrêa. 

14 - GERVAISE - Morumbi e Jayce, do Haras Magyrus. 
15 - HEIWA - Fairy King e Aline, do Haras Theha. 
16 - ILEUZA - MartWi e Oleiza, do sr. Kahl Macari. 
17 

	

	INCREIBLE - Idaho e Pastime. do Haras Maria 
Izabel. 

itt -- INFANTA - Prince Chevalier e Chakita, do Haras 
Camatuva. 

19 - ITAPIUNA - Adil e Carmelita, do haras Vila Real. 
20 - LARRECA - Mogui e Corvina, do Haras Conzo. 
21 	LIVOLEZA - Regent e Frivoieza, do Haras Brasil. 
22 - LHANEZA - Burpham e Folgada, dos Haras Jahú e 

Rio das Pedras. 
23 - MISS SILVER - Ehoo e Quick Silver, do Haras Bela 

Esperança. 
24 - MODENA - Orbaneja e Modesta, do Haras Ventania. 
25 - MON BEGUIN - Cadir e Moment Supreme, do Ha-

ras Milano. 
26 - MOONRUSH - Xaret e Matinée, do Haras Jaçatuba. 
27 - NANDAIA - Red October e Lavinia, do Haras Heva. 
28 - NIMBUIA - Golden Boy e  Eta, d.o Haras Bonança. 
29 - NIMGEM - Nlmbus e Geifand Gem, dos Haras Jahú 

e Rio das Pedras. 
30 - NIOAC - Coai-aze e Little Goid Link, do Haras iperá.  

31 - OASINA 	Karneran Khan e 1-lurtanga, do 1-lacas 
Paineiras H.P. 

32 - PAPYROSA .- Hunter's Moon e Pariy, do Haras 
Gu ayçara. 

33 - PASTIME - Sandjar e Bailyhoo, do Haras Faxina. 
34 - REAL PINTORA - Cruz Montiel a Pintoresca, 'do 

Haras Branco e Prêto. 
35 - REMEMBER-ME 	Saudjar e  Herodiade, da Stud Ro- 

drigues Alves & Meireiles. 
36 - RIGOLOTTE - Sandjar e D'isiraidinha, do Haras 

Serra Verde. 
37 - RUTHENIA - Radar e Romena, do Haras Vila Bran-

gin a. 
38 - TAIUVA - Emperor e Kahena, do Haras Santa Bár-

bara D'Oeste. 
39 - UFIGIA 	Harlech e Figurante, do Haras Patente. 
40 - VALSA - Legend of F'rance e Nirce, do Ilaras Pré 

to e Ouro. 
41 - XIQUITA 	Emperor e Etincelle, do sr. Eduardo A. 

Camargo Fdelis. 
42 - WESTMINSTER CHIMES 	Hugh Lupus e Indian Ga- 

me, do Haras Polaris. 
TANG - Vieux Manoir (Brantome a Tanina, por Nimbos 

e Taneilora, ior Vatellor e Tanagra, por Mon 
Talisman e Theodara, por Kircuhbin. 

1 	CAIRNGORM 	Solonawav e Prerast. do Haras São 
Miguel. 

2 - FLAT - Pewier Platter e Edenila, do Haras São 
Luiz. 

3 - GEPITA - Swaliow Tail e Pepita, do 1-laras Prelúdio. 
4 - GRACITA -- Téléférique e Madeleine. do Haras Lou-

v eira. 
5 - HAPPY LOVE - Old Fashioned e La Petite Impas-

alie, do Haras Santa Rosa. 
6 	HELULE - Pewter Platter e Libelule, do Heras Ma- 

ringá. 
7 	HOLLY FLOWER - Royal Ferest e 1-lope Fully II. 

do Haras Guanabara. 
8 - IBAUBI - Adil e Castidad, do Haras 28 de Outubro. 
9 - LARISSA - Adil e Florina, dos haras Jahú e Rio 

das Pedras. 
10 - MARRAINE - GuIf Stream e Margarita, dos Haras 

Jahú e Rio das Pedras. 
11 - PAVLOVA - Royal Forest e Park Lane, do Haras 

Tibagi. 
12 - ROYAL FLOWER - AI Mahsoot e Dammit, do 1-Ia-

ras Patente. 
13 - URONDA - Flamboyant de Fresnay e Ronda, do 

Haras Guayçara. 
14 - VEROCA - Dernah e Diamania, do haras 1-leva. 
15 - VINTENA - Rocket e Tesalia, do Haras Megyrus. 
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'Analysis of Trends" 

Garanhões, Chefes-de-Raça 
VII - Nomes complementares das dosagens 

dr. Franco Varola 

Nota (lo Editor 	li-le é O úlliiiu> artigo 
de tilila série de sele que 'FUHF F FOMENTO 
Se øI'li1ha (1>' (ei' 14(4(14(10 Oi'eI'('CeI' aos seus 1 <'1-
01< 5 graças à entil gentil aquiescência do <Ir. Fran -

co 40ifl, S(II autor e 1 1i>o1og() i'enomad.>, que 
já si<l m , 11 i)I'iIIliIl)t(' 11ai)alIn) 1>IIbli)'a)I(> (911 

órgitos (11) iii ai ' Id liii) ('1'('5'hi.0> da imprensa 
()('('>14'/,i)>1i) da lIlgIltt('rra e da Itália. AS5inI 
agi 11(1 , iii isail 405 ter oferecido aos (III' fi si as 
brasileiros e 1)414(t)) especialmente 1405 criadores 
lima 11)1114' abIIlI(11)111(' de iI1>'011411111 valor, bvill  
1(11114> eIelIIelitoS 	i''' 05 1)9>leI'â(> levam -  14 >'stui- 
>Ios (' peso i'i 5145 ('((111 1)115)' ('114 suas próprias >10)5 oh- 
54' IS UO('S e ex 1> 1  i'Iê ml (las. 	Em 11111 sentido  gv- 
ral, lioss(, objetivo foi contribuir para o aper- 
feicoamento (14(111 S)'Z 11)14 iOl' (11) glgIn1es('a >1)11) 

(1(15 1) Os> >5 abnegados criadores, )l'4'S, 4)11) ('111 1)1(1114 
evolução. 

A aplicação dos 50 nomes de "Garanhões Chefes-de-
liaça" às dosagens atualizadas dos animais clássicos per-
initiu-nos verificar que. em média, um "pedigree" contém 
de 20 a 25 nomes de chefes-de-raça e que a sua distribui-
rão ideal seria um diagrama de tipo 5-5-5-5-5 ou 4-4-4-4-4, in-
clicativo de equilíbrio e de uma pluralidade de influências 
uonrticas no próprio "pedigree". Entretanto, êste equilíbrio 
raramente é alcançado na prática e, em certos casos »  o nó-
mero de 50 chefes-de-raça escolhidos para a dosagem não 
é suficiente para fornecer une retrato autêntico do indiví-
duo examinada, razão pela qual é necessário escolher outros 
<ornes para completar o valor da unidade de medida usada. 

ÊStes nomes acrescentados podem ser obtidas simples-
mente juntando-se aran,ões mais recentes à lista original, 
nas, mesmo assim, a dosagem não poderia ser calculada 
com equidade nos casos em que as fundamentais influên-
cias passadas não sejam oportunamente tomadas em con-
sideração; consequentemente, a ampliação da lista deverá 
ser obtida em duas partes »  uma que compreenderá gara-
nhões do passado que, por razões diversas, não foram inte-
gi'aclos à lista original e outra que compreendera garanhões 
recentes 01<, pelo menos, nascidos depois de 1940. O pri-
ineiro grupo em acréscimo compreenderá vinte e cinco no-
Ines, dez dos ciais serão dos assim chamados "pais de re-
produtoras", um tipo que não foi considerado na lista ori-
ginal. O segundo grupo em acréscimo compreenderá tam-
bém vinte e cinco nomes. Os acréscimos compreenderão, 
eortanto, um total de cinquenta nomes que, adicionados aos 
cinquenta chefes-de-raça originais, formarão um total geral 
de exatamente cem nomes, um limite além do qual a pes-
ouias se tomai-ia demasiadamente complexa. Por Outro 
lado, o desenvolvimento quantitativo das corridas e da ei-ia-
(O no mundo, nos últimas vinte anos, foi de tal vulto que 
r<,esmo cincuenta nomes a acrescentar não serão muito di-
ficeis de sei- encontrados, porquanto devem abranger, com 
es devidas proporções, todos os países em que a criação foi 
suficientemente desenvolvida, de forma nue a dosagem possa 
ser estudada sôbre os "pedigrees" de qualquer proveniêii 
ria. Quanto mais se amplia o  campo da pesquisa »  mais se 
encontram garanhões com credenciais quase idênticas. Mi-
nhas escolhas obedecem, por essa razão, e em vários casos, 
as diveras alternativas disponíveis. 

Para exemplificar o problema de calcular a dosagem dos 
"pedigrees" com equidede, tomemos ao acaso Armistice, 1959, 
vencedor do "Grand Príx de Paris'». Êle tem quatro correntes 
de Phalaris, urna das quais através de Fairway, totalizando 
assim cinco pontos na secção brilhante, enquanto as presen- 

cas de outros chefes-de-raça são 14 1 Rabelais, Blandford, 
Swynford, Solario, Gainbcrough, Bayardo 2, Teddy, Son. 
in-Law, Dark Ronald, La Farina, Chaucer 2) e Sunstarg com 
um índc-e de consistência de 14.5 = 2,8, que parece insu-
ficiente para caracterizar seu tipo. Porém, se concedêssemos 
Pontos ulteriores a seu pai Worden, a seu avô WiId Risk, a 
seu avô materno Vandale e »  entre seus outros antecessores, 
a Bruleur e Sardanapale, todos nomes muito importantes, al-
cançaríamos urna proporção de 5 a 19, cem um índice de 
consistência de 3,8, que estaria evidentemente mais próximo 
da realidade. 

Êste ajuste do índice por meio cio uso de nomes adicio-
nais torna-se necessário também a todos os "pedigrees'» que 
contêm o nome de Tourbilion. Ëste é o unico garanhão de 
sua linha compreendido entre os 50 garanhões chefes-de-raça 
originais, enquanto as outras linhas contam com três 01< 
quatro nomes consecutivos ex.: Phalaris Pharos - Near-
co - Nasrullah, ou Swynford - Blandford - Bienheim), 
com o resultado de que "pedigrees" fortemente baseados em 
Tourbilion, que são encontrados com frequência, especielmen-
te na França »  não são íácilmente interpretáveis em têrmos de 
dosagem »  porquanto o próprio Tourbilion compreende o nome 
de um unico outro reprodutor da série original )Rabelais 
em seu "pedigree»' »  razão pela qual um cavalo "inbred" só-
bre Tourbilion possui apenas quatro nomes elegíveis, dlLlC 
não são scific'ientes para caracterizar um "inbreedíng" déste 
tipo. 

Esta estirpe não é somente jásica da criação francesa, 
mas adquiriu prestígio mundial »  razão pela qual será preciso 
encontrar nomes adicionais para individualizá-la c'lai -amente. 
Um dêstes nomes será, naturalmente, Diebel, que em têrmcs 
genealógicos é o mais importante e o mais geográficamente 
difundido de todos os filhos de Tourbilion, um outro nome 
deverá ser escolhido entre o pai de Tourbillon, Ksar, e o 
avô, Bruleur. Não só Bruleur compreende uma porção mais 
ampla de população equina do que Ksar »  mas é também o 
trais importante dos dois em têrmos absolutos; com eleito, 
pode-se afirmar que Bruleur seria, históricarnente, um repro-
dutor importante »  ainda cicie  Kssr jamais tivesse existido, 
enquanto é improvável que Ksar f.ôsse hoje um elemento 
importante não fósse por Tourbilion. Ex<ste porém uma 
marcante diferença entre Bruleur, Tourbllon e DebeI: o 
primeiro pode ser considere do um fator de refórço no 'pc-
dhigi'ee'» e, portanto »  deverá ser classificado entre os "robus-
tos" »  enquanto Tourbilion pertence ao grupo clássico e Dje. 
bel, por sua vez »  deverá ser colocado no grupo dos interme-
diários, embora também fósse apropriada sua classificação 
entre os brilhante. 

Tu- aduzindo em termos práticos o que foi dito acima, o 
"pedigree" do garanhão Hugh Lupus teria, com a lista res-
trita, apenas seis nomes elegíveis (2 Tourbilion, 2 Rabelais, 
Bayardo, Teddv), enquanto cima lista ampliada eleva êstes 
nomes a 10 mais 2 Bruleur e Djebel, fornecendo assim um 
quadro mais completo e especialmente util ciciando  se com-
para a dosagem da reprodLttora a sei- enviada à cobertura 
com o garanhão. 

Ajustes análogos serão necessários no que diz respeito 
aos vários ramos de St. Simon »  que voltaram ao auge nos 
ultimes anos. Só o de Chaucer estava bem representado na 
lista original, com o próprio Chaucer, Vatout e Bois Rous-
sei e »  no máximo »  podei-se-á acrescentar Vatelior, cuja in-
clusão, aliás, me foi solicitada por vários correspondentes, 
mas é impor>'snte reexaminar os três ran -,' Os de Rabelais, 
Persimmon e Florizel li. 

Rabelais é também representado por Havresac II, mas 
a eatraordinária sequência que tem origeni neste ultimo 
dá motivo a que não se possa ignorar Tenerani e Ribot »  e 
também Traghetto, que foi o mais importante expoente de 
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Cavaliere d'Arpino em raça. Além disso, o ramo de Rabe-
laia para Rialto também deve ser considerado por mérito 
de Wld Risk e Worden. A linhagem de Persimmon, era 
representada na origem por Prince Rose, mas os descen-
dentes de Prince Roce estabeleceram um domínio clássico 
tão forte nos ultimos anos que deverão ser incluídos na 
lista e é difícil escolher entre Prince Chevalier, Prince Bio, 
Sicambre e Princequilio, que possuem credenciais impres-
sionantes na Inglaterra, França, Estados Unidos e alhures. 

A linha de FlOrizeI II só é importante em função de 
Massine e de Seu filho Mieuxcè, mas em um panorama glo-
bal de 100 garanhões nem um nem outro pode sei -  ignora-
dos. Massine é um poderoso Fator de robustez na criação 
fran osa, encuantu Mieuxcê alcan-ou uma posiçao de pro-
eminência através de soas filhas. Surge aqui o problema 
dos "pais de ra-rodutoras", q ue mio foram considerados na 
lista oriinal. Garanhões como Bachelor's Double e Claris-
simus adquiriram fama eterna exclusivamente através cio 
êxito de suas filhas e é extraordinário que sua influência 
positiva nos 'pedigrees' seja ainda sentida, porquanto re-
montam, respectivamente, a cerca de sessenta e cinquenta 
anus atrás. Entretanto, no "p. digree" no "d,irbvwinner 
italiano Braccio da Montone o nome de Clarissimus surge, 
não além da terceira geração, como pai cia ilVO do vencedor 
Bayuk. 

Na América do Norto há vários nomes de pais de re-
produtoras a serem considerados seriamente, dos quais os 
mais ilustres são Sir Gailard III, Ward Admiral e Mahmoud. 
Além diss.,, não se pode das-prezar Navarro, que, "orno pai 
de reprodutoras, só cede o primeiro lugar a OrtaIlO no 
'urfe italiano contanmoraneo a talvez como índice qualita-
tiv) é mm mo superior ao Jrõpric Orteilo. Com  exceção de 
Bachelor's Double, que eu colocaria no çruoo dos robustos. 
sou ievado a classificar todos os outros no gruoo cláSsV'O, 
pela absoluta excelência de sua contribuiçãogenealó;ica. 

Incidenialrente, aprosentam-se duas ineres-antes obser-
s'cções. Uma é que os garanhões norte-americanos, que 
muito raramente são elegíveis para o gruno clássico como 
pais de vencedores, são, ao contrário, represmitadis "ad 
abunclantiam" no nesmo grupo clásicu como pais de r'-
produtoras. Esta com efeiio, é uma das pa cu&liridades 
das estatístca.s norte-amei-ic:unas. Sua lista de nais de ven-
cedores lamentavelmente é condicionada á distancia média 
cli' suas corridas, masu a lista de pais de reprcdutoras da 
lugar nas primeiras pesições aoenas aos cavalos de primei-
1 t5SlfliO plano e de indubitável qualidade clásica A seguiu - 
da observação é que, ao contrário, osg aranhões franceses, 
que se sobressaíram como cais de grandes vencedores nes-
tes ultimos anos, não parecem contar com nenhum expoen-
te importante entre os pais (te reprodutoras, cem exceção 
de Sardanapale e Massine, cuue, porém, pertencem ao pas-
sado, e de Mieuxcè, cicie, todavia. emergiu nesta especialida-
de na In g laterra. lsl não implica em que sejam menos 
efcionles dci rue outros neste setor particular, mas antes 
que seu êxito como pais de vencedores foi de tal forma 
raode rue não têm necessidade de ser qualificados ospe-

cificamente como pais de reprodutoras. 

O setor pais de reprodut ires não estaria coopleto sem 
Foxbridge, fator básico do desenvolvimento cia criação da 
Austrália e da Ncva Zelanclia, cuja presença perintirã unia 
leitura mais cuidadosa dos "peciierées" daquela parte do 
mundo. Da mema forma, o já lembrado Sardenapale de-
erá ser incluído em c-cnseouênci:i de sua presença inten-

siva e constante nos "pedierées" cássicos, não obstante u 
transcurso de mais de cinquenta aros de seu nascimento 
&rdanapaIe pertence a uma linha excêntrica, que cia culra 

forma não serIa reprecnlacia na lista, e seu unico produto 
de grande valor nos 1 -.i-tas foi Apelie, cie, pir ua vez. SC' 
tornou um nome ubrigatóu - io através de Tofne la e cios 
descendentes desta, Tenerani t' Ribot. A influência de Apelte, 
que Foi e: nsiclerado um cave lo duo grande robustez, capaz 
de suportai- oualquer "traicing", é nitidamente perceptível 
na síndironio de seus cli scendeutes, através das rancies re-
Iradutras Tnf:nc'ta. Tokan -  ura e Trevisane, ma, além  

disso, Sardanapale aparece rrequentemcnte nas seções in fe-
ri Ores dos "pedligrees" franceses. 

Entre os cavalos cio passado cicie  conferem mérito par-
tcular a um "pedigree" e que agora devo levar em conta a 
tini de preencher as lacunas da seleção original, á mencio-
nei Djebel e Bruleur e agora devo examinar Sir Cosmo, Co-
brado, Equipoise e Man O'War, todos nascidos antes cio 1930. 
Sir Cosmo demonstrou saber exercer tinia influnc'i;u muito 
maus profunda do cicie se poderia deduzir de sua síndroma 
exclusivamente brilhante e aparece frequentemente na seção 
infer:or de muitos indivíduos importantes recentes, sem con-
tar que é avô materno cio ex-campeão mundial de somas 
ganhas, Round Table, por sua vez reprodutor de futuro. 
Além disso, vale para Sir Cosmo, ao contrario, o cicie  foi 
cito a respe:to de Tourbillon e Bruleur no caso de Armistice, 
ou seja, ciciando  examincmes um — pedigree" de um vebocista 
inglês desta linha dispomos apenas do nome de Panorama 
como contributçao para um índice de consistência realístico, 
mas o acréecinio de Sir Cosmo no setor brilhante permite 
naturalmente unia avaliação melhor. Pode-se, poi-tanto, a fir-
i'ar que em um "pedigree" tendencialmente velocístico, a 
presença de Sir Cosmo equilibra a (L.sagc-m. enquanto em 
um "pedigree" tenclencialmente clássico ou robusto, sua pre-
sença fornece aquela pitada de brio que é sempre indis-
pensável e desejável 

Cobrado foi rápidamente esquecido em sua época por-
que não chegou sequer a c'omplet:ur sua segunda temporada 
di montas; entretanto, nenhum reprodutor jamais foi capaz 
de gerar t' ntos cavalas qualitativos e importantes em um 

período de tempo tão restrito. 'Iodos os seus filhos e li-
lhas voltaram agora ao cenário, especialmente nas seções 
inferiores dos "pedigrees" inglêses, coou possibilidades de 
ulterior desenvolvimento em vários países e: ropeus e ame-
ricanos. Quanto a Man O'Wat, êle se tornou em fator por 
assim dizer obrigatório nos" pedigrees" dos Estudos Unidos 
e nem deveria ser preciso comentá-lo, mas poder-se-ia obje-
Lar cicie scia linha já é suficientemente representada por seu 

pai Fair Play, membro do grupo originário, e por seu me 
ilior filho, War Admiral, ora eleito enti-e os pais de reprodu-
toras. Porém, a importandia detui linha cresce com os anos 
em lugar de diminuir, razão reli atual  creio que a inclusão 
dos três nomes é justa 

LACTICÍNIOS LUNA S. A. 

Caixa Postal 1814 

End. telegráfico: 

"Lunaqueijo" 

FONE: 51-4391 

Inscrição 72.355 

SÃO PAULO 

O MAIS VARIADO SORTIMENTO DE QUEIJOS 

QUEIJO TIPO: 

LANCHE em formas de 1 kg 

LANCHE em fôrmas de 2 kg 

ESFÉRICO (Bola) 

COBOCÔ 

COBOCÕ PASTEURIZADO 

ESTEPE 

TILSII 

ROQUEFORT 

ITÁLICO 

PORT SALUI' 

C'.MEMBEllT cm Caixas 

FUNDIDO em Pacotes 

ROQUEFORT LUNA em ('ailóes 

Rua Anhanguera 

Ns. 304 e 310 

São Paulo 23 

45 



Entre os produtos importantes nascidos depois de 1930 e 
antes de 1940, merecem menção especial Branfôme e Bahram, 
ambos filhos de Blandford e cavalos de corrida de primei-
ríssima ordem Sua avaliação exata foi impossível antes de 
agora, porquanto Bahram funcionou em vários países com 
sucessos alternados e Brantôme também foi transferido du- 

rente a guerra, razão pela qual não se lhe deu grande im-
portancia até uma época muito recente, havendo aliás a ten-
dência de considerá-los genealógicamente modestos, mas com 
o cassar dcç anos a situação modiLcou-se completamente. 
Aprecia-se hoje em seu justo valor o trio deixado por Bahram 
na Europa: Persian Gulf, Turkhan e Big Game, para não 
falar em outros bons elementos além-mar, enquanto Bran-
tâme, além do êxito de suas reprodutoras, estabeleceu atra-
és de Vieux Manoir uma fonte aparentemente inesgotável 

de vencedores clássicos. 

Acrescentcndo aos nomes propostas o anglo-americano 
Heilópolis e o anglo-argentino British Empire no setor bri-
lhante, o anglo-argentino Fuil Sail e os norte-americanos 
Eight Thirty e Roman no setor intermediário e o norte-
americano Alibhai no setor clássico, temos os 25 nomes adi-
cionais do passado que nos seriam uteis. Futuramente, será 
titil ver quais poderiam ser os 25 nomes recentes. ou sejam, 
nascidos depois de 1940, necessários para completar a lista 
final dos cem garanhões mais importantes do século. 

Soctedade de Criudores 

e Prpri etários de Caralos 

de Corrida de Sio Paulo: 

Histórico, objetivos e 

primeiras realizações   

A Sociedade de Criadores e Proprietários de Cavalos de 
Corrida de São Paulo, hoje uma realidade, a despeito de seus 
poucos meses de vida, já ocupa no cenário turfistico nacio-
nal um lugar de amplo realce, que bem corresponde á sua 
importância. aos objetivos para que foi fundada e à sua pró-
pria natureza. 

1 	Dados históricos 
1H de tinia fundação 

Corno sói acontecer em acontecimentos dessa natureza, 
coube a um grupo de pessoas ligadas à execução cio turfe, 
por sua natureza vibrante, devotamento à causa geral e es-
pinto de iniciativa a tarefa de dar os primeiros passos no 
sentido de fLinclar uma entidade que congregasse criadores e 
proprietários e que, com efeito, amparasse ambas as classes 
enquanto, paralelamente, incrementasse as corridas própria-
mente ditas e a atividades dos haras. O projeto original, le-
vado a conhecimento cia diretores do Jockey Club de São 

Paulo, teve entusiástica acolhida. Com  ê.ste apoio, muitas 
das dificuldades iniciais foram mais fácilmente aplainadas. O 
delineamento foi dado graças à orientação de Alberto Mar-
c-hione, José Homem de MelIo, Henrique Assumpção, Celso 
Junqueira Meirelies e Max Periman. 

Os primeiros passos, que logo se agigantaram, permiti-
ram granjear a adesão da maioria absoluta de criadores e 
proprietários, passando-se então às atividades mais concre-
tas, entre elas a elaboração dos indispensáveis Estatutos So-
ciais, Chegou-se ao momento da convocação cia Assembléia 
de Constituição da Sociedade, que, afinal, foi realizada a 15 
de setembro de 1966. Tal Assembléia, realizada em clima de 
grande dinamismo e espírito fraterno, foi das mais frutuo-
sas. Escolhido por 'aclamação para presidi-la, o dr. J. Adhe-
mar de Almeida Prado convidou para secretariá-la o dr. Cal-
:o Junqueira Meireiles, cuja tarefa inicial consistiu na lei-
tura do ante projeto dos Estatutos Sociais que foram, após 
alguns reparos, aprovados, após o que, submeteu-se aos pre-
sentes as chapas constitutivas do Conselho de Administração 
e do Conselho Fiscal que foram, por fôrça do valor dos no-
mes que a compuseram, prontamente aclamadas. Sem tar-
danças, o Conselho de Administração promoveu sua primeira 
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VERMIOLET é um eficiente anti-
parasitãrio interno. Um produto que 
mantém sadio o aparelho digestivo 
do animal. 

AMBFf A-SINTO e o mais poderoso 
antibiótico que previna e cura 
todos os males provocados por 
bactérias e vírus. 

total de vitaminas.., e mais 
para o animal. 

1lFil1ii.i11t'IiiTEÜI,'i1i 

LEPECID é um que vale por cinco. 
Larvicida, bernicida, repelente, ci-
catrizante, antibiótico. 

FORME UM CAMPEÃO E MANTENHA A FORMA DE UM CAMPEÃO 
COM: LEPECID, VERMIOLET, AMBRA-SINTO E VITAMINA A.D.E. 

a4 	

LABORATORIOS LEPETIT S. A. -guralitifl inóxirna em produtos veterinários 
SÃO PAULO (GIANABARA, CURITIBA, STA. CATARINA e (01AS)- R. Afonso Celso, 1015- S. Paulo - SP  PORTO ALE-
GRE - E. Venánsio Ayres, 602- ES • BELO HORIZONTE - R. Sergipe. 341!349 - MG • SALVj\DOR E. Rocha Galvão, 22- BA 
e RECIFE - Av. Oliveira Lima, 997 - PE e FORTALEZA - E. Governador Sampaio. 492- ('1 , ' e BELËM - R. Gaspar Viana, 870- PA. 
EM CASO DE DÚVIDA CONSUITE GRATUITAMENTE 0 NOSSO DEPARTAMENTO TÉCNICO 



reunião, cio qual. segundo dispositivos dos Estatutos recém-

apr:)vdci os, saiu a escolha de seu presidente, vice-presidente 

e demais membros executivos. Assim, em tempo curto, foi 

erguida tõda a estrutura da nova entidade que, por esta for-

ma. fi ::u apta, com plena solueãu de continuidade, a 

onerar.  

2 	omes (jLIC são 

garantia (te êxito 

A Sociedade de Criadores e Proprietários de Cavalo 

de Corrida de São Paulo tem o seguinte corpo diretor: 

Diretoria 
Presidente: J. Adhemar cio Almeida Prado 

Vice-presidente: António Luiz Ferraz 

Comissão Executiva 
Presidente: 1-lernani de Azevedo Silva 

Vice-presidente: Edmundo Pires de Oliveira Dias 

Superintendente: Alberto Marchione 

1.0 Secretário: Celso Junqueira Meireiles 

2.0 Secretário: Henrique Assumpcão 

1.0 Tesoureiro: Brenno Pacheco Borges 

2.o Teoureiro: Mário Ribeiro Nunes Gatvão 

Diretor Administrativo: Icílio Foielli 

Conselho de Administracão 
A. J. Peixeto de Castro Jr., Alberto Marchiune. António 

Alves de Moraes, Antônio Luiz Ferraz, Antônio Sallum, 
Azor W. Tartuce, Barão Otto Von Leithner, Breino Pacheco 

Borges, Celso Junqueira Meirelles, César Washington Alves 

de Proença, Edmundo Pires cio Oliveira Dias, Ftalívio PC 

reira Marhns, Francisco Eduardo de Paula Machado, Hc'p 

rique Assumpção, Henrique de Toledo Lara, Hernani de,  

Azevedo Silva, Icílio Forelli, J. Aclhemar de Almeida Pra-

do, Jorge cia Cunha Bueno, José Bonifácio Coutinho No-

goeira, José 1-Tomem de Mello, José Kherlakian. Luiz Goa-

zaga Assumpção, Luis, Vieira de Carvalho Mesquita, Mário 

Ii'Andrea, Mário Ribeiro Nunes Galvão, Max Periman, Mil-

ton Euvaldo Lodi. Orestes de Arruda Almeida, Oscar Gui-

marães Machado, Paulo de Almeida Aranha, Paulo Barreto 

de Sé Pinto, Paulo José da Costa, Phelippe Azer Maluf, Ro-

berto Alves de Almeida, Roberto G. Seabra, Silvio J. Mon-

lanarini, Theotonio Piza de Lara, Tito Mello Zarvos e Ui' 

bano Junqoeir.i Meireiles. 

Conselho Fiscal 

Fausto Sucena Rasga, José Carlos Rão, Nelmo Lisboa 

de Lima, Pedro Alípio Alves de Camargo e Roberto Ma 

mede de Barros Rocha. 

Suplentes 

José Luiz de Mello Bianchi, Hélio Vasone. Manoel Jus-

tino de Almeida Neto, Mário Tavares Leite e W. .Julio Zarzur. 

Comissão de Incremento à Criação 

José Homem de Mello, Tito Zarvos e Luis Vieira de,  

Cai -valho Mesquita. 

Comissão de Promoção e Expansão 
das Corridas 
Cesar Proenca, José Kei - lakian e Oscar Guimoirães 

Machado. 

Comissão de Abastecimento 

Luiz Gonzaga Assumpção, I'helippe Azer Maluf e Paulo 

de Almeida Aranha. 

Comissão de Estudos de Programação 
de Corridas 
Max Perlman, Jorge da Cunha Bueno e Milton Euvaldo 

Lodi. 

Comissão de Mercado Interno 
e Exportação 
Mário D'Andréa, Silvio José Montanai'ini e António 

Alves de Moraes. 

3 Uma Sociedade 

de alia finalidade 

A definição da Sociedade de Criadores e Proprietário, ,, 

de Cavalos de Corrida de São Paulo está expressa no Art. 

1.0 de seus Estatutos, que fala: ". . . é uma sociedade civil, 

sem fito lucrativo, com sede e fôro na Capital do Estado de 

São Paulo". Também seu objetivo está expresso nos mes-

mos Estatutos, assim determinando o Art. 2.0: 'O objeto 

cia Sociedade é o incremento é produção do cavalo puro-

sangue de corrida". E, para completar o desenho em justas 

linhas do que é a Sociedade, vejamos, ainda à luz dos seus 

Estatutos, quem pode sei -  seu sócio: "O sócio poderá sei-

pessoa física ou jurichca, desde que seja criador ou pro-

prietário de cavalo puro-sangue de corrida, registrado no 

Jockey Club de São Paulo" Art. 4,ob. 

Para alcançar sua alta finalidade, a Sociedade dispõe de 
três caminhos distintos, mas perfeitamente entrosados en-
tre si: 

a Aquisição nos mercados interno e externo de espé-

cimes adequados ao fomento cia produção:  hi incentivo ao 

mercado de cavalos, não apenas o interno, senão também 

o de exportação, fazendo-se a aplicação da disponibilidade 

de seus recursos patrimoniais no financiamento de tais tran-

sações; e c adoção de quaisquer outras medidas ou provi-
dências que, direta 00 indiretamente, possam contribuir para 

a realização clêsses objetivos. 

4 Sociedade produz 

primeiros frutos 

Sem embargo de ter sido fundada há poucos meses, a 

Sociedade de Criadores e Proprietários de Cavalos de Cor-

rida de São Paulo já teve oportunidade de dar demonstra-

ções eloquentes de seu dinamismo e do quanto poderá no 

futuro fazer em beneficio do turfe brasileiro. 

A partir de dezembro de 1966, a Sociedade deu plena 

execução ao que estabelece o Art. 3.o de seus Estatutos e 

que fala: "As rações e outros produtos nece,sários á criação 

e manutenção do cavalo puro-sangue, bem como incentivos 

sociais, serão fornecidos aos sócios pelo preço de custo ope-

racional em quota proporcional ao numero de animais que 

o sócio tiver inscrito". Com efeito, no citado mês, a enti-

dade já fornecia alfafa e, no primeiro mês dêste ano, pas-

sou também a entregar milho e aveia. 

A segunda grande iniciativa da Sociedade é o Certame 

de Venda de Reprodutores e Animais em Treinamento, cuja 

execução em moldes mais adequados ás exigências do tui-f 

nacional, lhe coube por transferência de encargo da Comis-

são de Fomento do Jockey Cluh de São Paulo, que até en-

tão vinha patrocinando o agora substituído Leilão de Re-

irodutoi - es. 

Ainda nesta temporada, á Sociedade incumbirá a tare-

ia de organizar os leilões de produtos nacionais de dois 

anos. E uma vez melhor consolidada sua estrutura econô-

mica, promoverá a importação de reprodutores - machos 

e fêmeas - para benefício dos criadores do País, propor-

cionando financiamento, bem como ativará a exportação do 

produto nacional, de forma a alargar os horizontes do mer -

cado internacional em benefício da nossa criação; mais adian-

te, tomará a si os encargos do Pôsto de Fomento Agro-

pecuário de Campinas, pci' fôrça de seu perfeito entrosa-

noento com o Jockev Clube de São Paulo. 

Também faz parte dos planos da Sociedade de Criado-

1-es e Proprietários de Cavalos de Corrida de São Paulo 
oar total assistência aos seus associados. civaLquei- que sejam 

suas atividades ligadas ao turfe, bem como fazer publicação 

de livros, revistas e boletins de conteudo informativo, ilus-

trativo e instrutivo. 
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HARAS SÃO MIGUEL 
CAMPINAS - S. P. 

Proprietário: SR. ANTONIO ALVES DE MORAES 

4J 

e' )*e- 

Nearco 
Puaros 
Nogara 

- Nasrullah 
Mum 	n taz Begu 

l3lenhctm 
Mumtaz Mahal 

Respite 
Flag of Truce 

Truculent 
ConcorcUa 
Diophon 

Orama Cantelupe 

(tI1T.1N h 1)1 II 	Alazío - Inglaterra  - 1956 

Phalaris 
Fairway Scapa Flow 

Blue Peter 1 Stephan Lhe Great 
Fancv Free Celiba 

Ilurry on Marcovil 
Jtffy Tout Suíte 

— Juniata Junios' 
- Samphire 

CAMPANHA 
A campanha dos 2 anos de Capitain Kidd foi bastante 

expressiva, tendo vencido o "Stechworth Stakes" e o importante 
")'sational Breeders Produce Stakes" (ib. 6.623) e colocando-se 
em 2.o no "Gimcrack Stakes". 

Aos 3 anos correu os "2.000 Guineus', tendo se colocado em 
ao lugsr. sendo depois vendido para o U.S.A. Prosseguindo sua 
cam'sanha nesse País, ganhou 7 corridas, entre elas o "Fort Lau-
r)e:Isle Hanclicap" sobre Polslad e Petare, 1 milha e 1 16 em 
1C2 s, e o "Broadway l-landicap" (Aquecluct, 1 milha e 1 16 em 
102. O .) e colocando-se no "Hollywood Premiere Handtcap" 
)Hxllywood Park, ganho por Fleet Nasrullah) e no "Coronado 
Hsndicap" )1-Iollywood Park), totalizando US$ 44.190. 

ALGUMAS REPRODUTORAS IMPORTADAS 

Pinza 
LA P.TTI 	Enchanted Foreat 

Sica Boy 
Superior ij 	LILY 1110 Nova Sentia  

Branding 

BIG B.MBO() 	Kng's Bench CAN DELITA 	Grlllgaso 	 ('AIRNGORM Solonaway 
- Golden Sorrei Candelina Precast 

('IIICÊ 	Selim Hassan UA1'1Et 	i Orle 	 I'[RE (HOS4 Tucior Castle 
Citronade tjcsaiadu Foolish Faires 
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