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Propriedade de 

REVISTA TURF E FOMENTO LTDA. Camínho certo 
Rua Boa Vista, 	280 - 7.° andar 

Direção: 

LUIZ VIEIRA DE CARVALHO MESQUITA 

RUBENS ESPER As criações paranaense e gaúcha vêm ganhando, de 
ano para ano, em quantidade e qualidade. 	Isso representa 
prestigio para elas próprias e retrata o avanço da "elevage" 

Redator Chefe' 
nacional, 

ANTERO DE CASTRO 

Esse registro tem, todavia, o particular objetivo de fo- 
Diagramação: calizar apenas a criação paranaense, pelo simples fato de 

que, no terceiro trimestre da temporada em curso, ela deu 
MARCILIO MARTINS 

de si urna demonstração inequívoca de qualidade. 	Com 
efeito, em agôsto, no hipódromo da Gávea, Duraque levan- 

Fotografias: tou tao surpreendente quanto brilhantemente o G. P. Bra- 
NICOLAU L. JACHNOSKI sil; e em setembro, no hipódromo de Cidade Jardim, Giant 
DÉCIO CHIEREGATTI obteve consagradora vitória no G. P. Ipiranga. 

É verdade que a atual legislação sôbre o turfe fêz das 
NA CAPA: diferentes unidades do esporte hípico brasileiro um todo 

indivisível, porque impediu o prevalecimento das restrições 
O sr. 	Francisco A. 	Urbino Romero, de caráter regionalista. 	Contudo, à criação paranaense, o 
juiz 	único do 	Exposição de Produ- 
tosNacionais de 2 anos, e o potro Jockey Club de São Paulo 	amais impôs barreiras, nem j 

premiado 	Ultimatuni, 	do 	Horas mesmo quando tinha a preocupação dominante de reservar 
Themis. uma certa parcela de provas cumpridas em seu prado aos 

produtos nascidos nesse Estado, visando com isso fomentar 
a criação de São Paulo. Naquela época, os produtos para- 
naenses podiam ser inscritos nas chamadas provas reserva- 

)) das. 	Não obstante isso, jamais se vira um animal oriundo 
dos haras do Paraná vencer o G. P. Ipiranga. 	Pois o feito 
foi realizado agora por intermédio de um produto do Haras 
Palmital, que da Europa importou um reprodutor destinado 

Órgão Oficial dos Comissões a fazei' época, o admirável Cigal. 	E Giant, o animal em 
de Fomento e Turf do questão, ao vencer também o G. P. Jockey Club de São 
Jockey CIub de Soo Paulo 

êxito Paulo, mostrou que seu exito na milha não fora casual. 

ANO 7 Os que têm acompanhado as vitórias dos produtos pa- 
ranaenses em São Paulo e na Guanabara, cada mês mais 

- . requentes, já agora abarcando numerosas provas signifi- 
AGOSTO E cativas, não têm dúvida alguma de que os criadores do 
SETEMBRO dinâmico Estado encontraram por fim, o caminho certo da 
DE 1967 evolução. 



HARAS VILA REAL 
sr. Nelson Martins Ferreira 
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(Boa Esperança do Sul) 

Novo Mundo, grande vencedor dás-
sico, cuja admirável campanha se de 
senvolveu de 1957 a 1960. Foi ganha 
dor de 10 corridas, de 1.400 a 3.218 
metros, entre as quais os GG. PP. 
América do Sul", "Criação Nacional" 

e 'Gal. Couto de Magalhães", a tra-
dicional "Taça de Ouro" do turfe pau-
lista. 

Apesar das poucas oportunidades que 
lhe têm sido dadas, Já enviou às pis-
tas parelheiros de boa categoria, entre 
os quais Natural. Noviça, Oceano, Pe. 
nógrafo, Pensierosa e Pintora, potran-
co lidei' da geração nascida em 1963, 
vencedora dos GG. PP. "Barão de Pi-
racicaba" e "Henrique Possuiu" Gá-
vea) e 2.a colocada no G.P. "Diana". 

Para as temporadas de 1968, 69 e 
70. o Haras Vila Real apresentará, além 
de produtos de Novo Mundo, filhos de 
('órpora, Gabari. John Araby, King's 
Favourite e Pantheon, em éguas mães 
cuidadosamente selecionadas, oriundas 
dos melhores estabelecimentos de cria-
CCC cio Estado. 

• i 	 1:. 

PRINCIPAIS REPRODUTORAS: 

ENERVANTE 
Royal Forest 1 	JESS!VA 

IPewter Platter: 
Envidia 1 Expressiva 

FALTA Alberigo 
JI  RIRICÁ 1""' Mabsoot 

Xema  Tiririca 

FORTUNELLA 
Cobalt 1 	JUTLE 

1 Pewter Platter 
Snob!ess Flute 

ITÁPIUNÁ UÂLUÁ 
1Sandjar 

Carmeh j 	ta Cathanna 
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9 de julho - Em 3.1100 m, 
o Clássico 9 ele Julho é uma 
das raras provas em longa dis-
tancia que restam no calendá-
rio de Cidade Jardim. Sua 
disputa nesta temporada teve 
êxito invulgar, pelas peripé-
cias oferecidas e sobretudo 
por haver registrado o preva-
lecimento ele dois irmaos pró-
prios: Ma.stc.réu e Nanquim, 
ainhos filhos de Adil e Scot. 
1 ish Dilemma. 

Depois de uma boa partida, 
Nanquim apard ecu adiante. 
correndo de:ois, emparelha-
dos, Masteréu e Carataí, com 
King Twist e Pleocadio algo 
distanciados. A prova, práti-
camente, não sofreu altera-
ções até sua fase decisiva, 
uma vez rue os jóoueus do 
Masteréu e Caratai se preo- 

cuparam apenas um com o 
outro, ao tempo em' que Nan-
quim corria sempre adiante, 
Fol gado, mas avkn ado o ritmo 
da corrida a partir do inicio 
da curva final. Pleocadio e 
King Twist mantinham-se nos 
ultimos postos, lendo O tor-
dilho acabado por passar pelo 
adversário. Nos 300 m fi-
nais, Masteréu foi oara den-
tro, cortando á frente de Ca-
rataí, mas este já estava irre 
mediávelmente batido, tanto 
que nau teve fõr'as nem 
mesmo nara ameacar a posi-
ção de Nanquim, que formou 
a dupla. Quando Ma.steréu 
começou a atropelar, trazia 
ação viva-', ganharia fatalmen-
te. O tempo foi bom: 192" e 
6 10, pois o recorde de Vau-
deville é de 191" e 6:10. 

Clássico 

Nove 

de Julho 

1 

Na curva da direita, Nanquim vai adiante, 
seguido de Carataí 

Dados léCfliCOS 

	

Clássico 9 de Julho 	Para cavalos nacionais de 4 e mais 

	

anus - 3.000 m (areia) 	Prêmio: NCrS 6400,00, sendo NCrS 
4.000,00 ao primeiro, NCrS 1 200,00 ao segundo, NCrS 800,00 
ao terceiro e NCr$ 400.00 ao ouarto colocados. 10' aos cria-
dores. 

lo, Masteréu macho, castanho, 5 anos, de São Paulo, par 
Adil e Scotlish Dilemma, dos Haras Jahu e Rio das Pedras, 
62 kg, Joaquim G. Silva. Treinador, Castorino Borges. 

2.o, Nanquim' macho, castanho. 4 anos, de São Paulo, por 
Adil e Scottish Dilemma, dos Taras ,latiu e Rio das Pedras), 
58 kg, Antônio Masso. Treinador, Castorino E)orges. 

3.o. Carstaí macho, castanho, 7 anos, de São Paulo. por 
Ehoo e Radiosa, do i-ai - as Mato Grossa), 62 kg, Dendico Gar-
cia. Treinador, Sebastião Garcia. 

4.0, King Twist macho, tordilho, 5 anos, ele São Paulo, 
por Takt e Filie ele Troie, do Haras Ipiranga), 62 kg, Antônio 
Bolina. Treinador, José Silvestre de Souza. 

Em 5.0, Pleocádio, 62 kg, E. Le Mener 1".o. 
Tempo, 192" e Tio areia leve); recorde, 191" e 6 10. 

de Vaudeville. Diferenças: 2 corpos e 4 corpos. Criadores, 
Haras ,iahu e Rio das Pedras (si's J. Adhemr e Nelson de 
Almeida Prado). 

O gaiiltador 
Masteréu tem campanha 

tanto na Gávea quanto em 
Cidade Jardim.. Na Guanaba-
ra, em 23 apresentações, obte-
ve 2 primeiros, 2 segundos, 5 
terceiros, 2 quartos e 12 eles-
colocações; em São Paulo, ten-
do corrido 13 vezes, obteve 6 
primeiros, 3 segundos, 1 ter-
ceiro, 1 ouarto e 2 dc'scoloca-
ções. Assim, a campanha to-
tal desse produto elos Haras 
Jahu e Rio da Pediras é a se-
guinte: em 36 corridas, levan-
tou 8 provas e ainda conquis- 

tou 5 segundos, 6 terceiros, 3 
quartos, descolocando-se nas 
14 oportunidades restantes. 
Seus prêmios referentes ao 
Hipódromo Ei':oileiro somam. 
NCrS 4.920,00 ) NCrS 2.500,00 
gelas vitórias e NCrS 2.420,00 
pelas colocações) e os que cor-
respondem ao Hipódromo Pau-
listano totalizam NCrS ..... 
18.210.00 )NCr$ 15,200,00 de 
primeiros lugares e NCrS 
3.010,00 de colocações). Totais 
gerais: NCrS 23.130,00, assim 
divididos: NCrS 18,210,00 pelos 
triunfos e os restantes NCrS 
4.920,00 pelas colocações. 

Após atuar na Gávea, onde 
ganhou duas vézes, Mast el'éu 
foi trazido a São Paulo em 
setembro e, desde logo, bem 
de acórdo com. sua raça, que 
é característica dos animais 
não precoces, começou a eco-
'uir. Seus exitos foram os 
eguintes: Premio Feudo 

.2.400 m. grama, 150" e 5J01. 
sóbre King Kong, Heráldico, 
Jurno, Alarcon, Kid Galahad, 
Saigô, Koneieo' e Franco; Pré 
mio Karatê 2.200 m, ai-eia. 
141"), sôbre Kanovo e Raleigh; 
Prêmio Genaide 2.200 m, AE, 
125' e 510), sôbre Magloire, 

King Scotch, Estibordo, King 
Lawrence, Kanovo, Deado, 
Kaito e Young Lave; Prémio 
King Ai'cher 1.800 m, areia, 
111, recorde), sôbre King 
Scotch, Keynesiano, Rasputin, 
Ranovo e Indio Piquerobi; 
Clássico Governador do Esta-
cio (2.00(1 m. CL, 123" e 310), 
;;ôbi'e Itamaraty, Gastão, Mes-
,sidlor, Caralaí, Olheiro, King 
Archer e Nem Plus Ultra; e, ti-

almenle, o Clássico Nove de 
Julho. 

Entre as colocações obtidas 
por Masteréu, vale destacar o 
quinto posto obtido no G. P. 
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Masteréu alcança seu companheiro Nonqnim, 
para logo dominá-lo 

e,- 

Brasil, atrás de Tagliamento, 
Maroto, Dilema e Gastão, mas 
adiante de Calcado, Gavarni, 
Pleocadio, Beil Boy, New 
Song, Hamatesso, Fermont, 
Fiapo, Itamaraty, Gomil e Ze-
nabre. Outros placês de va-
lor foram os seguintes: se-
gundo de Gastão, batendo Ita-
maraty, King Scotch, Zaluar, 
Messidor e Carataí, nos 2.200 
m do Clássico Presidente João 
Sampaio, e outro segundo, no 
G. P. General Couto de Ma-
galhães, a Taça de Ouro, de 
Maverik, batendo Gastão, na 
distancia de 3,218 m. 

Adil, pai de Masteréu, que 
nas pistas foi um dos melho-
res produtos da criação nacio-
nal de lodos os tempos, le-
vantou quase todos os gran-
des páreos do turfe brasilei-
ro e inclusive COflqI!istoLt 3 
vezes o G. P. São Paulo, em, 
um deles bateu o craque ar-
gentino Tatan ao cabo de 
sensacional luta, e outras tan- 

tas vezes a Taça de Ouro. 
No liaras, Adil tem dado oti-
mos filhos, entre êles a tri-
plice-coroada Jembelia, o cra-
que Mascate e os classicos 
Jadilia, Laplace, Nanquim. 
Murta e Nôa. 

Scottish Dilemma, égua im 
portada e de magnifica ori-
gem, é a mãe de Masteréu. 
Sua produção é a seguinte: 
em 1954, deu Duquesa, femea 
por Nyngal; em 1955, Escocia, 
femea por Ferino; em 1956, 
Fulana, femea por Nyangal; 
em 1957, abortou de Gualicho; 
em 1958. Heirito, macho por 
Gualicho; em 1959, Itacaré, 
macho por Burpham; em 1960, 
Jahuita, femea por Adilo; em 
1961 Ledino, imicho por Pur-
pham; em 1962, Masteréu; em 
1963, Nanquim macho por 
Adil, tendo permanecido va-
zia nos 3 ultimos anos, as 
duas primeiras vezes de Ca-
poral e a ultima de Gabari. 

Batido Carataí, a parelha dos irmãos 
próprios fica absoluta 

es 

Já no disco, Masterén junta o "9 de Julho 
aos seus triunfos 
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Clássico 

Presidente 

Guilherme .Ellis 

15 de julho 	Potrancas de 3 anos, entre elas Epiaçaba, 
que ha', ia feito magnífica estréia, formaram o campo do Clás-
sico Presidente Guilherme Ellis, que se deve considerar, do 
ponto de vista técnico, como uma prova seletiva. O seu re-
sultado foi o mais lógico possível: Epiaçaba ganhou, fazendo 
uma nova exibção de gala. 

Dada a partida em momento oportuno, Epiaçaba foi deci-
sivamente lançada a pontear, surgindo Urutá em segundo, com 
as demais muito agrupadas. Durante OS primeiros 700 m, 
Urutá tentou perseguir a vanguardeira, enquanto as demais 
mudavam de posições, mas apenas entre si. Uma vez alcan-
çada a reta de chegada, Epiaçaba disparou para o disco. Es-
gotada, Urutá esmoreceu progressivamente, de sorte que foi 
suplantada por Utah e Otona, que escoltaram a ganhadora 
na ordem, separadas por um corpo. Magnifique mal figurou. 

Dados téCfltCOS 
Clássico Presidente Gulherme Ellis - Para potrancas na-

cionais de 3 anos 1.500 m areia - Prêmio: NCrS 6 400,00, 
sendo NCrS 4.000,00 á primeira, NCrS 1.200,00 á segunda. 
NCi$ 800,00 á terceira e NCrS 400,00 á quarta colocadas. 10' 
aos criadores. 

1.0, Epiaçaba fêmea, alazã, 3 anos, de São Paulo, por 
Major's Dilenima e Vila Sofia, do Haras Terra Branca 1, 56 
kg, João M. Amorim. Treinador, Roberto Mesquita. 

2.0, Utah fêmea, alazã, 3 anos, do Paraná, por Quintilius 
e l'ororõca, do sr. Antonio Zen), 56 kg, Ermelino Sampaio. 
Treinador, Pedro Nickel. 

3.0, Otona (fêmea, castanha, 3 anos, de São Paulo, por 
Gabari e Fótil. do Haras Mato Grosso, 56 kg. Clóvis Dutra. 
Treinador, Sebastião Garcia. 

4.0, Urutá (fêmea, castanha, 3 anos, do Paraná, por Hur. 
cade e Biá, do Haras Prêto e Ouro), 56 kg, João P. Martins. 
Treinador, Nelson Portella. 

Em 5.0, Magnifique, 56 kg, A. Bolino. 
Tempo. 94" e 5 10 (areia encharcada;  recorde, 90" e 9 10, 

de Galaripo. Diferenças: vários corpos e 1 corpo. Criador, 
Fiaras Terra Branca (sr. Alberto Marchione). 

Epiaçaba lidera; Utah e Otona procuram 
	 Epiaçaba ainda. Utah tem vantagem 

descontar o terreno 	 sóhre Otona (p01' dentro) 
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Epioçoba sempre. Por 
dentro, Otono procura 

resistir a Utah, que 
corre pelo meio; depois 

aparece Uruta e Magnifique 
surge na última colocação. 

Á ganhadora 

Reservada para estrear nu 
Pêrnio Joaquim da Cunha 
Bueno urna prova de anima-
ção para potrancas inéditas. 
Epiaçaha o fêz da forma mais 
brilhante possível, pois não 
apenas levou a mmlhor, mas 
abriu 3 corpos de vantagem 
sôbre Obélia, vindo depois Até 
Já, Irony, Nansita, Interna-
cional, Sayaneta, Urvina e 
Bruma. O tempo foi de 86" 
e 7 10, para os 1 400 m, na  

areia leve. 	E agora, ingres- 
sando na esfera c'lassica. Epia-
çaba voltou a ganhar, cia n.es-
me forma brilhante, já então 
em raia pesada. Suas duas 
vitórias em igual numero de 
apresentações resultaram em 
premios no valor de NCr$ 
7.000,0(1. 

Epiaçaba é filha cios nacio-
nais Major's Dilemma e  Vila 
Sofia. O cavalo já é repro-
dutor vitorioso, tal como foi 
nas pistas, bastando dizer que 
entre seus filhos conta-se Di-
lema. Foi êle um excelente  

ganhador, inclusive na Ar-
gentina, onde levantou o Prê-
mio Sesquicentenário, uma 
prova internacional em 2.500 
m (Palerm.o). No país, con-
quistou provas de significa-
ção; Ctassico Candido Egydio, 
G. P. Carlos Telles da Rocha 
Faria, G. P. Jocke y  Club Bra-
sileiro. duas vezes o G. P. Ge-
neral Couto de Magalhães Ta-
ça de Ouro), G. P. Prefeitura 
Municipal, G. P. Raphael de 
Barros e G. P. 14 de Março. 
Além disso, obteve innnire-
ras colocações, tendo-se nota- 

bilizado ainda por sua inco-
mum i-esistenc'ia física. 

Vila Sofia tem a seguinte 
produção: em 1957, Avant 
Pi-emiére, macho por Jace-
gua,y; em 1958. Bela Coisa, 
femea por Quiproquó; em 
1959 sem noticias: etc. 1962, 
Avocc'ato, macho por Jace-
guay; cm 1961, Bombeiro, loa-
cho por Peters (.'huice: em 
1962, vazia de Peter's C'hoice; 
em. 1963, vazia de Ai Mahsoot; 
em 1964, Epiaçaba; em 1965, 
sem noticias; em 1966. Gaio-
la Dourada, fcmea Por Maga-
nah. 

Epiaçaba vence e.ribindo-se 
de forma a mostrar grande 
superioridade. Utoh. bate 
Otona e formo a dupla. 

Uruto vem de pois. 
Magnifique em último. 

Éi 

5. 
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BANCO DE SÃO PAULO S/A 
O mais antigo estabelecimento de crédito paulista 

Fundado cm 1889 

Sede: RUA 15 DE NOVEMBRO 347 - SÃO PAULO 

CAPITAL: NCr$ 9 .000 .000,00 
AUMENTO DE CAPITAL: NCr$ 3.000.000,00 

RESERVAS: NCr$ 15.106.554,09 

77 anos de bons serviços 

à economia do Brasil 

AGÊNCIAS: 

NA CIDADE 1)I' 

51() P.Ul,() 	 No ESTADO DE t4) P.t'L() 

ATO I'STA 
AURORA 
AVENIDA PAULISTA 
BEL k N Z 1 N 11 O 
LIRAS 
IIRILI. LUíS ANTÔNIO 
(2AM 111'CI 
CONSOLAÇÃO 
DOM JOSÉ 
DOM JOSÉ GASPAR 
FLOR ÊNCIO DE A IIREIT 
I1'IRANCA 
ITAIM 
JARDIM AMÉRICA 
LAPA 

LIII E RI )A DE 
MAR]'2CIIAL DF2ODOIIO 
MÁ RQUfS DE I'AIIANAGUÁ 
MER('.\HO 
MOO('A 
PARAíSO 
PENHA 
PINHEIROS 
RU III NO DE OLIVEIRA 

SANTANA 
SANTO AMARO 
SIO .JOÁ() 

SÃO LUIZ 

SAÉDE 

TATU A PÉ 

VILA MARIANA 

VILA PRUDENTE 
ALT INOPOLI 5 
AMERICANA 

A,\I PARO 
AIIAÇA'I'UHA 
ARARAQUARA 
BATATAIS 
BAURU 
CAMPINAS 
CATANDIJVA 
('E ORAL 
COLINA 
DOIS CÓRREGOS 
1 fIA ('E NA 
1"RANCA 
GARÇA 
(D''l'tJLlNA. 
(1I'ÁIR.\ 
G 1'.\ ItILFIOS 
11  I'I'I I.,( A 
1 T I'E\'Á 
I'I'Á P0 LIS 
I'l'AJ'I'í 
'1' \ [IA RÉ 

IFUVEIIAV.\ 
.1 Á L 115 
I AlI 1 NO '4) II 5 
.11 51)1 Aí 
I ) E 1H E 
IIMI'1IIL\ 
i\I .\ III LI \ 
1\IOGI D.•IS CRUZES 
NOV.\ GRANADA 
OR LÃ NO IA 

)5\'ÀLI)O CRUZ 
1' A 114(1510 PAULISTA 
1' 12H I'IRN EI lIAS 

I'INDORAMA 
1' III A(' ICA lIA 
I'11I.-\SS1 7 N[NGA 
POIIPIIIA 
1111151 DENTE PRUDENTE 
RI El E t IIÃO I'II.ÉTO 
SANTO ANDRÉ 
S  NTOS 
SÃO IIERNARDO DO CAMPO 
SÃ o'AETAN O DO SUL 
SÃO) (ARLOS 
SÃO JOÃo DA DOA VISTA 
SÃ O J OA Q  II M DA BARRA 
SÃO JOSÉ DÁ DELA VISTA 
SÃO) JOSÉ DO RIO PRÉTO 

SAI 1 A I)I'1 	11111. I'II É'rO) 
SEII'I'A.()ZINI lo) 
S() [1(0 'A lIA 

AJ'IlA'l'É 
VALIA lIA 150 
\'AIIG 111H (I[IANDE 1)0 SUL 
VI LA 'I'II)É[IIO E 11111. PRIITO) 

NO ESTADO I). 

RIO 1>11 JANEIIZO 

NO ESTADO 1)4) 

l'.II.NÂ 

A 1 1' ( 'A R A 5 

ARAPONGAS 

J À('.\RÈZINIIO 

L() N 1) RI NA 

1HARINO)Ã 
PÁ RANAGI'Á 

P. lIA NA VÁ 
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16 de julho - O Clássico 
José de Souza Queiroz, uma 
das provas que se encadeiam 
na campanha dos animais de 
3 anos que lutam pelos pos-
tos mais altos da geração, 
não assinalou, como se espe-
rava, a vitória de Caruru, mas 
sim a de Oficial, cujos pre-
dicados foram assim, em rea-
vivamento, colocados á mos-
ti-a. 

Rapida e boa a pai-tida, 
mas, depois de alguns me-
tros, Moustache atrasou-se. 
Sanaffio foi para a frente, 
com Beaij Bru mel e (.'at - tu-u 

a seguir. 	Oficial corria em 
quarto e Moustache em ulti-
mo. No final cia reta oposta, 
Caruru melhorou para o se-
gundo lugar, mas logo foi su-
perado por Oficial, que, in-
continente. atacou Sanaffio. 
Nos 800 m, Oficial já era o 
primeiro, enquanto Sanaffio 
e Carut'u vinham a seguir, ti-
c'anclo Moustache e Beau Bru-
mel lias duas ultimas coloca
ções. Na reta, Oficial desta -

cou-se ainda mais, para ga-
aliar facilmente, enquanto Sa-
naffio defendia-se de Cai-uru, 
mantendo o segundo lugar. 

tiassico 

Presidente 

José de Souza Queiroz 

5 

3  

?'# 

01 1(0)1 fiO/Opa co m de'se 03)01 t 1 ra Se náffw e 
Corara o seguem 

Dados técnicos 
Clássico Presidente Jose de Souza Queiroz - Para potros 

nacionais de 3 anos - 1.500 m areia - Prêmio: NCrS 
6.400,00. sendo NCr$ 4.000,00 ao primeiro, NCrS 1.200,00 ao 
segundo, NCr 800,00 ao terceiro e NCrS 400,00 ao quarto 
colocados. 10' aos criadores. 

1.0. Oficial i m a cho, castanho, 3 anos, de São Paulo, por 
Rege.nt e içara, dos fiaras Jahu e Rio das Pedras), 56 kg, 
.Joaquim G. Silva. Treinador, Castorino Borges. 

2.o, Sanáffio macho, castanho, 3 anos, de São Paulo. 
por Einpyreu e Mon Beguin, do Stud Danubio, 56 kg, Alhên-
zio Barroso. Treinador, Canino Arthur. 

3,o. Caruru (macho, alaiao, 3 anos, de São Paulo, por 
Pharaa e Prernoline, do sr. Theotonio Piza de Lara, 56 57 kg, 
Dendico Garcia. Treinador, João de Castro Godoy. 

40, Moustache i macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, 
por Takt e Elizabeth, do Haras Ipiranga), 56 kg, Antonio 
Bolino. Treinador, José Silvestre de Souza. 

Em 5 o, Beau Brumel, 56 kg, C. Dutra, 
TOm'po, 91" e 5 1 10 (areia pesada); recorde. 90" e 910, 

de Galaripo. Diferenças: vários corpos e 1 corpo. Criadores, 
Haras ,Jahu e Rio das Pedras )st-s. .1. Adhemar e Nelson ele 
Almeida Prado. 

5, 
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Oficial, longe de perder 
terreno, aumenta a 

diferença que o separa 
de Saoóffio,  enquanto 
Canoro, batido, não se 

mostra capaz de 
sequer reagir 



L • 

,1 

Joaquim G. Silva 
acomoda-se no dorso de 
Oficial, que já traz a 
corrida ganha. Sanáffio 

ainda faz inúteis esforços 
para alcançar o ponteiro, 

O ganhador 

São 5 as apresentações de 
Oficial que, após vencer em 
suas duas primeiras corridas, 
falhou nas duas seguintes, p0-
1-a ganhar, por fim, o Clássi-
co José de Souza Queiroz. 
Contudo, seus malogros foram 
apenas parciais, pois ambos 
resultaram em qual - los luga-
res. Assim, o potro tem 3 
primeiros e 2 quartos lugares, 
com prêmios que são de NCr$ 
10.50000 os que se referem 
ás vitórias e de NCr$ 1.00000 
ás colocações. 

As corridas de Oficial, em 
ordem cronológica, são as se-
guintes: estreou vencendo o 
Prêmio Interlagos 1.200 m 
74" e 8 10, areia leve, bateu-
cio fácilmente a Igarapé, Aun-
del, Sorto, Urhany, Moustache, 
Fa;'ame, Ripper, Sertanejo, 
Galgaz, Serbantíno e Urmuz; 
levantou. a seguir, o Clássico 
Presidente João Tobias de 
Aguiar 1.300 m, 79" e 9/10, 
grama macia), livrando pouco 
mais de um corpo sóbre Aun-
deI, chegando depois Predo-
minante. Zagro, Ordinal, Iga-
rapé, Mister Cônsul, Olmeiro. 
Guldberg e Caruru; tentou en- 

tão o G. P. Antenor de Lara 
Campos 11.500 m, grama pe-
sada, no qual não foi feliz, 
entrando em quarto, atrás de 
Caruru. Predominante e Go-
garty, adiantando-se a Ask for 
II, Tambau, Urbany e Zagro; 
na sua corrida seguinte, G. P. 
Juliano Martins 1.500 m, gra-
ma leve), também foi o quar-
to a chegar, batido por Ca-
ruru, Moust achz e Photo Fi-
nish, chegando a frente de 
Gogarty e Urbany. Finalmen-
te conquistou o segundo clás-
sico de sua campanha e o fêz 
em magnífico estilo. 

Oficial descende de Regent, 
um cavalo de filiação magni- 

fica que. todavia, pouco pôde 
ser aproveitado pela Pecuá-
ria Anhumas Ltda.. que o im 
portou; é doe o filho de Tan. 
tieme morreu muito cedo. 
Oficial, seu melhor produto, 
nasceu nos 1-laras ,Jahu e Rio 
das Pedras, de seu cruzamen-
to com Içara, uma filha de 
Adil. Vê-se, pois, (1110  êsse 
cavalo nacional. grande ('Ia-
que nas pistas, excelente pai, 
começa agora também a apa-
recer como avô. 

Içara tem em Oficial seu 
primeiro filho; em 65, deu 
Pango ou Panguel, macho por 
Burpham e. em 66. Quarango, 
macho também por Burpham. 

Oficial já passou pelo disco , concluindo vma belo conquista 

ffi 
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Presidente 

João C. Leite Penteado 

23 de julho - Alguns dos 
mais brilhantes velocistas do 
País competiram nos 1.200 m 
do Clássico Presidente João 
C. Leite Penteado, que resul-
tou na vitória de Jelante, que 
nada mais féz do que confir-
mar suas virtudes, expressas 
sobretudo por ocasião de 
sua retumbante vitória no 
G.P. internacional Major Su-
ckow, do ano passado, na 
Gávea. 

Xícungo foi para a frente 
imediatamente após a parti-
da. Jelante firmou-se na se-
gunda colocação, enquanto 
um pouco mais atrás vinham 
Olheiro, Zaluar e QoeIl. Cor-
riam atrasados Redstone e 
Kaito. Na altura dos 800 me-
tros, Jelante já se aproximara 
de Xicungo, enquanto QuelI 
passava por Zaluar e Olheiro. 
Uma vez na reta, Jelante  

atacou Xícungo e, depois de 
breve luta, passou para a 
ponta, mas foi imediatainene 
atacado por Quell. Pouco a 
pouco, Quell foi descontando 
a diferença que o separava 
de Jelante, a tal ponto que 
ambos concorrentes cruza-
ram o disco em aparente 
igualdade de condição. A Co-
missão de Turfe consultou o 
'ôlho mecanico" também co-
mo fêz ouvir o sino de recla-
mação. Revelada a chapa, es-
ta mostrou vantagem para 
.lelante. 

Tanto Luiz Rigoni, jóquei 
de Jelante, quanto Nelson Pe-
reira, de QoelI, afirmaram 
que nada houve de anormal 
durante lodo (1 percurso. Da 
mesma forma, o filme mos-
ti-ou ter sido regular o final 
da prova. Os comissários, 
agindo bem, validaram oêxi-
to de Jelante. 

5 	 5) 

lJ 	t't 

Jelante tem Qual1 oor foro, com o qual luta 
Xicuugo depois 

Dados téeiueos 
Clássico Presidente João C. Leite Penteado 	Para ca- 

valos de 4 e mais anos - 1.200 m areia, pela variante) - 
Prêmio: NCrS 6.400,00, sendo NCrS 4.000,00 ao primeiro, NCr$ 
1.200,00 ao segundo, NCrS 800.00 ao terceiro e NCrS 400.00 
ao quarto colocados. 10' aos criadores. 

lo, Jelante macho, castanho. 6 anos, de São Paulo. por 
Pewter Platter e Elegancia, do sr. Mário D'Andrém, 59 kg. 
Luis Rigoni. Ti'einadar, Enir Feijó. 

2.o, QueIl macho, alazão, 6 anos, de São Paulo. par Sta-
vanger e ,Josette, do Stud Cadetes), 59 kg, Nelson Pereira, 
Treinador, Alberto Nóbrega. 

3.o, Xicungo macho, alazão, 4 anos, de São Paulo, por 
Xasco e Xicana, do si'. Roberto Alves de Almeida), 58 kg, 
Albênzio Barroso. Treinador, Rafael Rondelli. 

4.0, Kaito imacho, castanho, 7 anos, de São Paulo. po 
Ravisseur e Bianca, do Stud Alvoradai. 59 kg, Julio Santos 
Treinador, Joaquim Bueno Gonçalves. 

Em 5.o, Zaluar, 59 kg, D. Garcia: 6.o, Olheiro, 59 kg. .1 
Fagundes; e 7.0, Redstone, 58 kg, U. Bueno, 

Tempo, 73" e 5 10 (areia umida pela variante); recorde 
72" e 2 10, de Rethurkan. Diferenças: mínima e 4 corpos. 
Criador, Haras São Luiz )sr. Hernani Azevedo e Silva) 

o -  / 

Já nas pedras de 
apregoações. Jelan(e 

continua em pleno luta 
com Queli, enquanto 

Xienngo, batido, corre 
depois. Os outros 

aparecem distanciados. 

10 
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A luto entre .Jeloute e 
Queil, travada desde o 

início do percurso, 
continua vibrante, já 

quando o disco está muito 
perto. Xicungo a seguir. 

O ganhador 
A campanha de jelante, in-

cluindo-se suas apresentações 
na Gávea e em São Vicente - 
uma vez em cada um dêsses 
hipódromos - soma 27 apre-
sentações, de cine resultaram 
8 primeiros e 13 colocações; 
assim, não se colocou em l 
oportunidades. Seus premios 
totalizam NCrS 26.900.00, as-
sim divididos: NCr$ 24.00000 
pelas vitorias e os restantes 
NCr$ 2.900.00 pelas colocaeóe. 

Três oas vitórias de Jelanta 
são clássicas: a da Gávea, 
oportunidade em cine  levan- 

tou o G.P. Internacional Ma-
jor Suckow, no ano passado; 
a cio Clássico Augusto Corrêa 
Barbosa, em Cidade Jardim e 
a oue se focaliza. Na primeira 
dessas provas, o filho de Pew. 
ter Plattei- derrotou Bando-
neon após empolgante luta, 
terminando depois Enicl, Si-
lêncio, Seu Levv, Screen Plav, 
Vous Voilá, Fox Trot, Inclino 
da Argentina. Imortal, Fado, 
Vadico, Imperador Ricardo, 
Sapoti, Privilégio e Frigia 
(não largou, fazendo-o no 
tempo de 60" e 4 10 para o 
quilômetro, na grama pesada. 
Já na segunda, percorreu a 
mesma distancia em 60" e 1 10, 

ainda em grama anormal, pa-
ra derrotar Zaloar, Biazon 
Quafambu, Dakar, Patacho, 
Item, Flajibe e Irondolo. 

A apresentação de Jelante 
em São Vicente, onde, aliás, 
foi praticamente preparado 
para atuar no Clássico João 
C. Leite Pcnteado, refere-se 
ao G.T'. 5ociedace de Criado-
res e Proprietários de Cavalos 
de Corrida do E taclo de S. 
Paulo, disputado em 1.200 m. 
no inicio de maio, ocasião em 
que foi éle o terceiro coloca-
dc), atrás de Kameranito e Za. 
luar, batendo Predomínio. 

.Jelante é um dos muitos 
bons filhos rio europeu Pew- 

ter Plat ter. reoroclutor sem-
pre hem colocado nas estalís-
ticas, e cia égua nacional Ele-
gancia, cuja pi'oriução é a se-
guinte: cm 1957, F'eeling, fê-
mea por Pewter Platter; em 
58, Glancia, fêmea por Pewter 
Platter; em 59, Helante, ma-
cho, por Pewter Platter: em 
60, ltapuã, macho, por Pewter 
Platter; em 61, Jclante; em ó2, 
Kancio, macho por Belo; em 
63, Legante, macho por Nor-
o'ic: em 64, Melante, macho 
por Flat Foot; em 65, Nelante, 
macho por Nordic, tendo, fi-
nalmente, no ano ossac1o, 
abortado de Pewter Plattcr. 

O disco enfim: mos Jelante não tem 
senão uma pequeno vantagem 

11 
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Presidente 

Augusto de Souza Queiroz 

20 de agôsto - Seis éguas 
de 4 anos e duas de cinco for-
maram o campo do Clássico 
Presidente Augusto de Souza 
Queiroz, que assim se trans-
formou em prova comparativa 
entre duas gerações, o que em 
nada lhe prejudicou. Se ven-
ceu uma das mais novas: 
Louella, não é menos certo 
que o segundo posto foi bri-
lhantemente conquistado por 
unia das mais velhas: Maça. 

A partida foi nada exata-
mente no momento em que 
era leI irado o confirmador. 
Samba Dancei' e Pintora fo-
ram as primeiras a aparecer, 
com Volanettc e Louella a se-
guir. enquanto Maça ficava na 
ultima coloração. No final da 
reta oposta. Volanette e Loucl- 

la passaram nor Pintora e 
Samba Dancei - . Nos 800 m, 
Louella dominou Volanette, 
ao tempo em que Operette 
ptogredia para o segundo lu. 
gar. Uma vez na reta. Ope-
rette atacou Louella e, depois 
de muita luta, que durou até 
os ultimas 200 m. Louella sol-
tou a se firmar na principal 
colocação. Quando parecia 
que a filha de Bergére tinha 
a vitória garantida. apareceu 
Maça em impeltiosa atropela-
da, bem desgarrada, para ra-
pidamente se aproximar da 
vanguardeira. Ao cruzarem o 
risco, não foi possível perce-
ber qual das duas havia ga-
nho, O "photochart", contudo, 
mostrou pequena diferença a 
favor de Louella. 

Dados técnicos 
Clássico Presidente Augusto de Souza Queiroz - Pai,,  

enuas de 4 e mais anos - 1.600 m area Prêmio: NC 
6.400,00, sendo NCrS 4000.00 à primeira, NCrS 1.200,00 à si 
gunda, NCrS 800,00 à terceira e NCrS 400,00 à quarta colo  
radas. 10'. aos criadores. 

u lo. Loella fêmea, alazã, 4 anos, de São Paulo, por Flan 
boyan( de Fresnav e Bergére, do Stiid i'i.M.Mj, 58 kg, Júlio  
Santos. Treinador, Joaquim Bueno Gonçalves. 

2.o. Maça (fêmea, castanha, 5 anos, de São Paulo, por Ro 
Roy e Clava. do Haras Morro Grande. 60 kg, Ermelino Sam-
paio. Treinador, Avelino Piotto. 

3.o. Operette (fêmea, alazã, 4 anos, de São Paulo, por Fu-
bias e Fanfare, do Haras São Bernardo S. Ai, 58 kg, Alhén 
zio Barroso. Treinador, Alexandre Rostworowski. 

4.o, Kirlca (fêmea, castanha. 4 :iuo. de São Paulo, por 
Pewter Platter e Tiririca, do Stud Satlum), 60 kg. João 5! 
Amorim. Treinador, Milton Signoretti. 

Em 5.o, Guinada. 58 kg, E. Araya; 6.o, Pintora, ex-Pintura. 
58 kg, D. Garcia 7.0, Volanette, 58 kg. A. Cavalcanti; e 8.o. 
Samba Drncer, 58 kg, G. Massoli. 

Tempo. 99" e 910 areia leve); recorde, 97" e 7'10, de 
Galaripo - Diferenças: mínima e 3 corpos - Criador, Haras 
Ipiranga (di. Milton Lodi:. 

s 

Lancha bateu Operette, 
que esmorece, mas, eu?, 

troca, é assediada 
fortemente por Maça. 
que corre ameaçadora 

quase pelo centro da raia. 
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Maça está mas próxima de 
Louella do que parece: 

é que o ângulo não 
permte uma visão perfeita. 

Em terceiro, mas batida. 
aparece Operette. 

Á gania adora 
A campanha de Louella 

compreende 10 apresentações, 
de qua resultaram 4 vitórias. 
1 segundo. 2 terceiros, e 3 
clescolocaçoes. 	De suas vitó- 
rias, lima 	clássica e outra 
foi obtida em prova de ani-
mação. Seus prêmios somam 
NCrS 12.540,00, divididos em 
NCr$ li. 000,00 de primeiros 
lugares e NCrS 1.540,00 de 
colocações. 

Os ê::itos de Louella, 3 dé-
les obtidos no ano passado, 
em ordem cronológica. são  

os seguintes: Prêmio La Fies-
ta (1.300 m. AL, 82" e 8, 10), 
sôbre Sábhia, New, Marité, 
New Zealand, Janga, Carrina, 
Jevinake e Barbiana: Prê-
mio Evina (1.200 m, AL. 
73" e 9/10), sóbre Gaiiléia, 
Assessora Lananza, Tule, 
Thermia, Samba Dancei' e 
Jaimbii: Prêmio Domingos 
Teixeira Leite 1,000 m, GU, 
58"i, prova de animação, cm 
que ela empatou com Asses-
sora, terminando depois La 
Fiesta. Pen.sierosa - Graçola, 
AguaPi. Goiania, Jarming, 
Jaimjé, Noceila, Samba Dan- 

cer, Jovial Queen e Sting 
Ray; e, finalmente, o Clássi- 
co Augusto de Souza Queiroz. 

Das colocações de Louella, 
merere especial registro o 
terceiro no Prêmio Reié 
Strauoard, de animação, em 
1 600 rn ial'eia 1, levantado 
por Dama Natalina sóbre 
Ope ret te 

Loue(la descende de Flam-
boyanl de Fresnay, reprodu-
tor europeu que deu às pis-
tas outros bons parelheiros, 
como Golf, Hit Parade, 1-lia-
leah, I-Iiroshima, Nabopant, 
King Sul) e Maroto. 

A mãe de Louella é Berge-
re, égua nacional, cuja pro-
dução e a seguinte: em 1958, 
deu Gamão, macho por Mao. 
guari; era 59, Bewitched, ma-
cho por Manguari; em 60, Ir-
ma, fêmea por Boxeur; em 61. 
Jubiaba, fêmea por Kameran 
Khan; em 62. Kinkara, fé-
roca por Flamhoyant de Fres-
nay; em 63, Louella; em 64, 
Monaco, macho por F'lam-
hoyaot d€ F'resnay; em 65, 
abortou de Flamhoyant de 
Fresn-iy e, finalmente, no ano 
passa'io não foi padreada. 

4,  

e- 	 1 

31  

Foi plena luta, as valentes Louello. e Maça 
chegam ao disco 

13 



/i Oord?lho te ia amplo domínio. [lJiiêda e 
Epioçabct travam luta 
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Grande 

Prêmio 

Barão de Piracicaba 

3 de setembro 	\ primei- 
ra 	das 	etai)as 	cia 	'riplice-cii- 
i'W( 	de 	EL1Ia.'- 	-- 	o 	Grande 
Premio 	Bar: o 	cli' 	Piracicaba 
-- 	,i('ori • t'aiii 	l)O((c'aS 	potran- 
cas, , 	é 	('('110. 	mas 	ainda 	as- 
5,11(1 	C1iO1ptiSOl'ii1i 	Un,' 	lampo 
dos 	mais valiosos. 	Prevaleceu, 
oeiii 	dentro 	da 	lOUCO, 	a 	j11 	lí- 

der 	Pliutuu 	i"iiuisiu, 	(Ii 	assim 
tornou 	aina 

	

d 	mais 	solida 	a 
'111,1 	sItl( ','llui 	privilegiada. 

0,F 
ti fl('' 	tomou 	a 	ponta, 	iria 

Rpiiç,uiia 	foi 	em 	seu 	encalço 
'nuio 	Finisli 	ficou 	em 	ll'I'L'i_'i- 

, 	ccuin 	'\lilecla 	ao 	'-eu 	lado 	e 
Viva 	Mulata 	em 	ultimo. 	Nu', 

300 	rn. 	Epiaaiva 	tentou 
,ar 	(ir 	l'aV 'ncc. 	mii- 	e'si., 
como 	era 	natural, 	DOIS 	esta- 

P11010 Finish, alie euucobt'c' 	Potio'ooec, já cl000iiiouo o situação co fazendo corrida para i'hotp 

I"inish, não oernhitiu, 1 ravan' 
do-se renhida luta Ambas des-
tacaram-se das demais cerca 
de 7 corpos e assim entraram 
na curva da Vila Hipica. Só 
no final desse trajeto foi que 
Fhoto Fini:slu e I'Iilecla comi'-
çarilm a se aproximar de 
Patience e Epiaçaba. Uma vez 
na reta, Patience livrou-se de 
Epiaçaba, e então Phoio F'i. 
nish avançou, passando rapi-
damente oara o segundo lu-
gar. Nos 300 m finais, a pare-
lha do Haras São Bernardo 
tinha o oareo dominado e 
Pholo F'inish, mesmo sem 
que fôss.c exigida com rigor, 
ultrapassou sua companheira 
Patience, vencendo com fir-
meza. Mileda terminou na ter-
ceira colocação, a varios cor-
pos. 

Dados Iécnicos 
Grande Prêmio Barão de Piracicaba -- la greco da Tri- 

plici'-COrolu de Éguas - 1.609 m grama) 	Para potrancas 
nacionais de 3 anos 	Prêmio: NCrS 11.200,O1J, sendo NCrS 
7.000,00 à primeira, NCr$ 2.100,00 à segunda, NUrS 1.400,00 
à terceira e NCrS 700,00 à quarta colocada. 10', 	criadores. 

lo, Photo Finish fêmea, castanha, 3 anos, d São Paulo, 
por Gaudeaff.us e La Indiana, do Haras São Bernardo S.A.. 
56 kg. Alhênzio Barroso. Treinador. Alexandre }tostworowaki. 

2.o. Patience (fêmea, castanha, 3 anos. de São Paulo, por 
Gaudeamus e Prosodie. do Haras São Bernardo SAI, 56 
kg., João P. Martins. Treinador, Alexandre Roslworowski. 

3.o. Mileda (fêmea, alazã, 3 anos, de São Paulo. por l'ew. 
ter Platter e Lèdiu. do Stud Salium), 56 kg., João M. Amoriin. 
Treinador, Enir Feijó. 

4.o, Epiaçaba (fêmea, alazã, 3 anos, de São Paulo, por 
Major's Dilenima e Vila Sofia, cio Haras Terra Branca, 57 
kg., Antônio Masso. Treinador, Roberto Mesquita. 

Em 5.o, Vira Mulata, 5657 kg., D. Garcia. 
Tempo, 98" e 410 grama leve); recorde, 96" e  2 10, de 

Salmon - Diferenças: 2 corpos e vários corpos - Criador, 
Haras São Bernardo S.A. (barões Leithner). 
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Co ou Ilina 01 (t 1! if;cu 
desenvoltura. Photo 

Finisll rvrna fh- tne para 
o disco, ouois vIna vez 
sob a escolta de sua 
valente companheira 

Patience 

T: 

A ganhadora 
A campanha de Plioto Fi-

ajsh tem numeras expressi-
vos: tendo corrido 8 vézes. 
obteve 5 primeiros, 2 segun-
dos e 1 terceiro lugares, de 
sorte que seus premios já 
somam NCrS 24.275,00. Aos 
triunfos correspondem NCrS 
21.500,00 e às colocações, 
NCi'S 2.775,00. 

No Prêmio Eleutério Prado 
1.000 m, GP(, Photo Finish, 

que então estreava, foi bati-
da por Oscina, adiantando-se 
a Mitêda, Gamenha e Oposi. 
na. Outra vez foi a segunda, 
então no Prêmio Quisel 11.000 
m, GE), ocasião em que se-
cundou Malaya, chegando a 
frente de Gamenha, Acribia, 
Escritora e Arctic Princess, 
Seguiram-se então 4 de suas 
5 vitórias, que provaram sua 
superioridade sôbre altas coe-
taneas. e que foram obtidas 
nas seguintes provas: Prêmio 
Patience 1.000 m, 61", GM 1, 

sóbre Arectic Princesa, Beila 

Bossa, Miolon, Tarnovska, Mi-
randa, Oitiva, Kephir, Lufa, 
Radiante e Parvenue; Clássi-
co Preidente Firm.iano Pinto 
1.300 m, CM, 79" e 9 10), sô-

bre Patience, Quisel, Agitada, 
Pan gola, Marielia, Osc-ina, 
('haine DOr e Urahy; Prêmio 
Princesa Izabel 1.400 m. GL, 
86" e 3 10), sôbre Mancha, 
Quisel, Boracéia e Amavihie; 
e G. P. João Cecilio Ferraz 
- Seleção de Potrancas -, 
no qual voltou a ser secunda-
da por sua companheira Pa-
tience, terminando depois Bo-
racéia e Milêda 1.50)) m, GL, 
91" e 5 10. Já então como 
lidei' de alta ala, Photo Fi-
nish foi levada a enfren-
tar os machos no G. P. 
,Jul ano Martins - Seleção 
de Produtos - prova em 
1.500 m. Não foi de to-
do feliz, uma vez oue Ca-
1-uru e Moustache chegaram 
a sua frente, mas ela se adi' 
antou a Oficial, Gogarty e 
Urbany, ao cabo de um per-
curso em que figurou senv 
pre com realce. Submetida 

então a reparador descanso, 
reapareceu no G. P. Barão de 
Piracicaba, Tais de 2 meses 
depois, para retificar tõdas as 
Suas qualidades. 

Photo Finish, bem como Pa-
tience, a segunda colocada na 
primeira pi-ova da Triplice.co-
1-oa de éguas, descende de 
Gaudeamus, cavalo nacional 
que foi em ('idade Jardim o 
melhor elemento de alta ge-
ração, tendo levantado várias 
Provas de im-portancia, dos 
1,000 aos 2.40)) til: Prémio Ra-
phael de Barros F.o 1.000 
ml, Clássico Outono 1.300 ml, 
G. P. Antenor de Lara Cam-
pos 1.50)) ml, G. P. Manfre-
do Costa Jr. 2.1100 mt, Derby 
Paulista 2.400 ml, G. P. Pre-
sidente do Jóquei Clube 
(1.609 m), G. P. Governador 
do Estado (2.000 ml e G. P. 
Antonio Piado 1.609 m.). No 
haras, apesar de não ser nu-
merosa sua produção, já se 
firmou como excelente repro-
dutor, citando-se entre seus 
filhos também Nem Plus Ul-
tra, Maralhon e Poseidon. 

La Indiana, a mãe de Photo 
F'inish, é uma égua européia 
que obteve 7 vitórias e inu-
meras colocaçoes. Sua pro-
dução - começou a servil' em 
seu continente de origem - 
é a seguinte: em 1949, perdeu 
filho de Tornado; em 50, va-
zia do mesmo reprodutor; em 

vazia de Sunny Boy; em 
importada cheia de Goya-

ira, teve Chico Fumaça (ex-
Depeche To!), um macho; em 
5, deu ElIe Meme, femea P01' 
Téléferique; em 54, F'a go t, ma-
cho por Violoncelle; em 55, 
Gavotte, femea por Violoncel. 
le; em. 56, 1-Imne, femea por 
Violoncelle: em 57, Indienne, 
femea pai' Violoncelll'; em 58, 
Jodiei-, macho por Violoncel-
le; em 59, Katinka, fêmea por 
Faublas; em 60, L'Indien, Ira-
cho por Faublas; em 61. Me-
nace, femea por Evira Violem; 
em 62, Nubienne, femea por 
Takt; em 63, Ouff, macho por 
Eviva Violem; em 64, Photo 
Finish; e em 65, Queirnailie, 
femea por Eviva Violou. No 
ano passado não foi padreada. 

- 

- - - 

1 

__ssas i1l€5 

a 

Ao cabo de 11111(1 valiosa  tu ilha, Ih ato Fio ish 
colhe antro laurel 
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Es  

Grande 

Prêmio 

Ipiranga 

7 de setembro -- Vitória de 
grandn envergad ura alcançou 
o potro Giant no Grande Prê-
mio Igiranga, prova que abriu 
a disouta da Tríplice-corôa 
Paulista, atestando que a 
criação paranaense já des-
fruta de uma apreciável vi-
talidade. Em confronto com 
numerosos valores da gera-
ção nascida em 1964, o belo 
alazão do Paraná completou 
a milha fazendo uma vibran-
te atropelada e impedindo o 
prevalecimento do favorito 
Caruru. E triunfo, como ates-
ta a campanha já comprida, 
não foi fruto de peripécias, 
mas, inegávelmente, de suas 
altas qualidades. 

Não demoraram muito na 
fita d partida os 13 concor-
rentes. Depois de excelente 
largada, os competidores cor-
reram agrupados cêrca de 
300 'o, quando então Zagro 
foi-se avantajando, para fir-
mar-se na primeira colocação, 
com Poscidon a seguir. Logo 
atrás vinham Caruru, Uma-
riak, Oficial, Indocile. Giant e 
os demais, muito juntos, com 
Gogarty e Muc Mac nas últi- 

mas colocações. Os concorren-
tes correram separados por 
pequenas diferenças até o fi-
nal da curva da Vila Hípica. 
ponto em que Poseidon ata-
cou Zagro e o dominou, ao 
mesmo tempo em que Caruru 
progredia e ocupava o seguil-
do lugar. Uma vez na reta, 
Caruru avançou e dominou 
Poseidon práticamente sem 
luta, assumindo a liderança. 
O favorito foi-se destacando. 
ao  tempo em que Oficial, tu-
docile e Umanak lutavam pe-
lo segundo lugar. Quando 
Cai-uru cruzou pela seta dos 
300 rn, parecia ter a vitória 
assegurada, mas foi então que 
Giant apareceu atropelando 
com raro vigor, avançando 
pelo lado de fora. Não ho-
vi-: lula: Giant parecia um 
lóldc e passou por Caruru 
sem lhe dar qualquer opor-
tunidade de oferecer resis-
têflcid, para ainda ganhar por 
quase um corpo. Indocile coo-
seç'uiu o terceiro lugar baten-
do Oficial por 1 corpo, e o 
atuais competidores mal ch(- 
gararr a figurar. 

1 

'-.!.--- 
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Na entrada da reta, 
Poseidon ainda é o 

primeiro. enquanto Caruru 
é lançado. Giant aparece 

entre Zagro e Caruru, semi- 
encoberto por Poseidon. 
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Dados técnicos 
Grande Prêmio Ipiranga - la prova da Tríplice-corôa 

Paulista Para potros nacionais de 3 anos - 1.609 m (gra-
mal - Prêmio: NCrS 24.000.00, sendo NCr$ 15.000,00 ao pri-
meiro, NCrS 4.500,00 ao segundo, NCrS 3.000,00 ao terceiro e 
NCr$ 1.500,00 ao quarto colocado. 10'; aos criadores. 

1.0. Giant macho, alazão, 3 anos, cio Paraná, por Cigai e 
Unista, do Haras Paimital), 56 kg, Ermelino Sampaio. Treina-
dor. Pedro Nickel. 

2.o. Caruru (macho, alazão, 3 anos, de São Paulo, por 
Pharas e Premoline. do sr. Theotonio Piza de Lara, 5657 kg. 
Dendico Garcia. Treinador. João de Castro Godoy. 

3.u. Indócile macho, castanho, 3 anos, de São Paulo. por 
Quebec e Cligeuse, dos Haras São José e Expedictus, 56 kg, 
Enrique Arava. Treinador. Osvaldo Ulloa. 

4.o. Oficial (macho, castanho. 3 anos, de São Paulo, por 
Regent e içara, dos Fiaras Jahu e Rio das Pedras, 56 kg, 
Joaquim G. Silva. Treinador, Castorino Borges. 

5.0, Sorto macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, por 
Ai Mahsoot e Kerhela, cio Stud Ben fica, 56 kg, Gastão Mas-
sou, Treinador, Canino Arthur. 

6.o, Muc Mac (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, 
por Peter'.s Choice e Tumuc Humac, do Stud M.MT.MJ, 56 
kg. José P. Santos, Treinador, Joaquim Bueno Gonçalves. 

7.0. Umanak macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, por 
Kameran Khan e Vivencia, do Stud Salium), 56 kg, João M. 
Amorim. Treinador, Milton Signoretti. 

8.0. Poseidon (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, 
por Gaudeamus e Rainy, do Haras São Lornardo S.A.), 56 
kg. Alhênzio Barroso. Treinador, Alexandre RostwOrowski. 

9,0. Sanáffio (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, 
por Empyreu e Moo Beguin, do Stud Danubio), 56 kg, Urias 

Bueno. Treinador, Canino Arthur, 
10.o, Ask for It imacho, castanho, 3 anos, de São Paulo, 

por Jolly .Joker e Pastime, do Haras Faxina). 56 kg, Luis 
Rigoni. Treinador, Alberto Altermann F.o. 

11.o, Rami macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, por 
Pewter Platter e Sinca, do Stud Sancá, 56 kg, Augusto Ca-
valcanti. Treinador, Raimundo Pereira. 

12.0 Gogarty macho, alazão, 3 anos, de São Paulo, por 
Rubi e Juré, do sr. José Mauricio ,  Lins Costa), 56 kg. José 
Fagundes. Treinador, Manoel Farcajota. 

13.0, Zagro (macho, castanho, 3 anos, d.e São Paulo, por 
Nordic e Grapa, do Haras Eduardo Guilherme), 56 kg, João 
P. Martins. Treinador, Abilio S. Ventura. 

Não correram Cadipó e Retour - Ternuo, 100" e 2/10 
(grama pesada); recorde, 96" e 2 10, de Salmon Diferen-
ças: 34 de corpo e 4 corpos - Criador, Fiaras Palmital (sr. 
António Jorge Ribeiro de Camargo. 

Nos 200 m finais. Caruru. instigado, recebe o ataque de 
Gian( 

O ganhador 
Giant iniciou sua campanha 

no Hipodromo do Tarumã. Ali 
vencei) o Clássico Criadores, 
em 62" e 5i10 para os 1.000 
m, tendo o então pensionista 
de A. Andretta derrotado 
Utah pai ,  vários corpos, che-
gando depois Atre, Quecksil. 
ver, Ousado, tirano e Bour. 
gelet. 

Trazido a São Paulo, es-
treou no dia 2 de julho, opor-
tunidade em que levantou fa- 

cilmente o Prémio 1 Congres-
so Brasileiro de Farmacologia, 
percorrendo 1.400 m em 87" 
e 5/10, na areia leve. Deixou 
Univers a mais de 6 corpos, 
terminando depois Chapéu Vi-
rado, Ecatle, Regentino, Oche-
gra e Ailumeur. O pensionis-
ta de Pedi -o Nickel reapare-
ceu 21 dias depois disputando 
o Prêmio Indóc'ile. Só não ga 
nhoii porque teve um percur. 
so infeliz, mas voltou a dar 
prova de suas qualidades ao 
terminar a focinho apenas de 
Ask for II, adiantando-se a 

Mindienne, King's Joy, Os--
man, Olmeiro, l-}alesco e Tam-
hau. A prova foi disputada 
em 1.500 m e na areia mo-
lhada. Voltando a  correr duas 
semanas depois, no Prêmio 
Aundel, Giant venceu em 85" 
e 5/10, para os 1.400 m, na 
areia leve, Foi outro êxito fá-
cil, tendo Guldberg entrado 
em segundo a pouco mais de 
dois corpos, vindo a seguir 
Util Araby, Altaí, 1-lermítão e 
Halesco. Após ê.ste triunfo, foi 
preparado para a milha do 
G. P. ipiranga e, embora 

corresse nela primeira vez em 
pista de grama, obteve um va-
lioso triunfo, para prestigio 
da cada vez mais evoluída 
criação paranaense. 

Os prêmios obtidos por 
Giant no Hipodrorno Paulista-
no já somam NCrS 20.875,00. 
Aos seus 3 triunfos correspon-
dem NCrS 20.000,00 e, Pois, os 
YC'r$ 875,00 se referem ao se-
gundo lugar. 

Giant é o primeiro produto 
da égua Unisla, por Angelica 
e Lendaria, por Victor liii. 
go e Lanceta, por Despateh 
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Gio.nt insiste sobre Caruru: Indocile e Oficial cêm elepos 

Rider, sendo que seu pai An-
gelico descende de Nearco, e 
seu avô Victor Hugo, de 
Mieuxcé. Sem duvida, uma 
origem bonita. 

Por parte de cai, Giant é 
filho de Cigal. Trata-se de 
um cavalo europeu, nascido 
na Inglaterra, em 1958, im-
portado pelo criador Antônio 
Jorge Ribeiro de Camargo e 
incorporado ao Haras Palmi-
tal. E' filho de Alycldon Do-
nalello ID e Cabriole, por 

Bozzetto e Coca Cola, por 
Felstead, endo Bozzelto• um 
"Pharos" e D'onateilu II um 
"Blenheim". Tal origem dá a 
Giant posibilidades evidentes 
dc competir em percursos 
maiores com o mesmo êxito. 
Êle faz parte, aliás, da pri-
meira geração de Cigal, o que 
evidencia quanto devem ser 
grandes as esperanças cue se 
deve depositar no nôvo repro-
dutor, cujo inicio de ativida-
des no País não poderia sei-
melhor. 

 ÁO 

[f. 

1 
Giant. com  Sampaio. completa vitoriosamente a sua 

atropelada 
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PASS THE WORD 
por Landing e Ready Ranks, 

por Heliópolis 

PN -- 

Ganhador do New Hamp- 

shire Sweepstake e colo- 

cado 5 vêzes em provas 

clássicas. 

Incorporado na temporada 

passada pelo Haras São 

Bernardo S.A. 

Pass the Word, castanho, 

nascido em 1962, nos Es-

tados Unidos, tem uma 

régia origem: Landing, 

(Alibhai e Landmark, por 

Revoked e Oasis, por Lu-

cuilite) e Ready Ranks, 

por Heliópolis e Close 

Ranks, por Phalanx e Ai- 

poise, por Equipoise. 

--- 
HARAS 

SÃO BERNARDO 
São Paulo 

propriedade dos 

Barões Leithrier 
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Lonella, por dentro, procuro resistir ao ataque de Vaus 
Voilá 

Grande Prêmio 

Presidente 

Luiz Oliveira de Barros 

10 de setembro -- Por sua 
situação cronológtca e pela 
expressão que lhe é peculiar, 
o Grande Prêmio Luiz Oli-
veira de Barros, a despeito 
de não ser prova antiga, já 
ocupa lugar de realce no ca-
lendário cio Jockey Club de 
São Paulo. Nesta sua dispu-
ta, não desmereceu de seu 
bom nome. 

Muito rápida a partida, logo 
despontando Louela. com  As-
sessora e Guarauna nas co-
locações seguintes. Mais 
atrás vinham Voos Voilá e 
Mugnana, enquanto Sévres e 

Maça eram as últimas. A 
corrida não sofreu alteração 
de monta até a metade da 
curva, quando então Vous 
Voilá começou a progredir e 
passou por Guarau na. Na re-
ta, Louela tentou fugir, pois 
Assessora já dava sinais de 
fadiga, mas Vous Voilá avan-
çuu rápidamente e a domi-
nou s€-nl luta. Unia vez na 
frente, Vous Voilã não fyi 
ameaçada pela arrancada fi-
nal de Mugnana. Louel!a 
manteve o terceiro, enquanto 
f.1ça, a despeito de ter moo - 

(a00, finalizava na quarta 'o-
locação. 

Dados técnicos 
Grande Prêmio Luiz Oliveira de Barros - 1-'ara eguas 

de 4 e mais anos - 1.800 m grama - Prêmio: NCrS 6.400.00. 
sendo NCr$ 4.000,00 á prime-ira, NCr$ 1.200,00 á segunda, 
NCr$ 800,00 á tercoira e NCr$ 400,00 á quarta colocadas. 
10,4 aos criadores. 

lo. Vous Voilá fêmea, castanha, 5 anos, de São Paulo, 
por Nocecir e Nolambule, do Stud Timoneiro), 60 kg, Anto-
nio Bolina. Treinador, Waidomiro Xavier. 

2.o. Mugnana (fêmea, alazã, 4 anos, de São Paulo. por 
Peter's Choice e Fevoé, do Stud Crespo. 59 kg, Albénzio 
Barroso. Treinador, Rafael Rondelli. 

3.0, Louelia fêmea, alazã, 4 anos, de São Paulo, por 
Fiam'hoyant de Fresnay e Bergére, do Stud MMM.>, 59 
kg, José Alves. Treinador, Joaquim Bueno Gonçalves, 

lo, Maça fêmea, castanha, 5 anos, de São Paulo, por 
Rob Rcy e Clava, do 1-taras Morro Grande>. 60 kg, Ermelino 
Sampaio. Tr€inador, Avelino Piotto. 

Em 5.o, Assessora, 59 kg, E. Araya; 6.0, Sévres, 59 kg, 
J. Santos; e 7.o, Guarauna, 59 kg, C. Taborda. Não correu 
Frígia. 

Tempo, 113" e 6-l0 (grama pesada, com cêrca móveH; 
recorde, 109" e 610. de Veneziano. Diferenças: 2 corpos e 
2 corpos. Criador. Haras Faxina (sr. Henrique de Toledo 
Lara 

JJ 

Vous Voilá, coro Antonio 
Bolina tranquilo em, seu 
dorso, ruma para a disco. 
Louelia, por dentro, ainda 

busca se defender. -mas 
agora de Mngnona. 



Ultrapassadas as 
ctpregoaçoea. Votes Veeilá 

á teor boa vantagem 
sôbre Mugnana que, por 

fora, já dozoinov Louella, 
firsrr ando -se 00 

segundo posto. 

Á ganhadora 

A camuanha de \TOU Voa 
em (idade Jardim compreen-
de 16 apresentações e em 
duas delas apenas não se co-
locou. Venceu 8 veles, colo-
cando-se, pois, nss 6 restan-
tes. Lvvs,;loct 3 grandes pre-
mh,s. 1 ciassico, 1 prova de 
animação e 3 provas comuns. 
Obteve aindi 3 segundos, 2 
terceiro:, e 1 Quarto lugares. 
Com  isso já levantou NCrS 
31.800,00, assim divididos- 
26.500,00 	pelas 	vitorias 	e 
NCrS 5.300,00 nelas coloca-
ções. 

Voos Voilá fez duas tenta-
tivas fora de Cidade Jardim: 
ambas na Gavea, t nclo malo-
grado, principalmente porque  

não se achava bem'. Amou lO) 

"16 de Julho" e no G. 1'. 
Brasil. 

Das vitórias de Voeis Vcjilá, 
:1 (oram obtidas em 65, duas 
no 1)110 passado e as 3 restan-
tes ne,ta tem corada, Na pri-
meira ase de sua campanha, 
levantou o Prêmio Nei'retete 
11.1)1)11 m, grama leve, 59" e 
7 : lOi, sobre Ki,guaria, Finlan-
dia, FruI, Fleur, Frixtil, Ci-
dadlã Lisonja, Fantasia Azul e 
Saana: o Premio Fogosa 
(1.2111) m, areia molhada, 74" 
e 310), sobre 'Falia, Tequila. 
Falba, Furna, Bab' Siar, 
Sbeen e Jovial Princess: e o 
Premio J. B. de Paula Souza, 
de animarão 1.00 iii, CL, 58" 
e 210), sobre Kiguaria, Maça, 
Fogoa, Kansas (beco e Fe-
nestrela. No ano nassaclo le-
vantou o Premio Emprc'ss 
(1.41)11 m, CL, 83" e'. 3 10, tem- 

p0 recordei. ohre Zia Ziva, 
Gadia, Jolie Fleur, Screen 
Play, Kilroy, Lindagomes e 
Ronda Negra; e o G. P. Pre-
sidente Fabio da Silva Prado 
2.000 m, CL, 124" e 51(11, so-
bre Murta, Maça, Pintura, Ta-
barana, Mancha, Sinepai ica, 
Guaraúna e Kirma, vitória es-
ta CLIC m'oVOli ii'u ser eia uma 
egua acenas veloz, como até 
entao se supti nua e que lhe 
abriu as nortas cia esfera das-
sica. Por fim, nesta tempora-
da, concii 510h o G. 11 . Pre-
sidente Luiz Nazareno de As-
sumpção (1.600 m, AP, 1110" e 
-)10),  sobre Simoatica, Frigia, 
Pintura, Guaraúna, Garonne, 
Rubonia, Furna, L'Ensurceleu-
se, Gelha e Zarelha; o G. P. 
Fabio da Silva Prado (2,0110 
m, CL, 121" e 4 IQi, sobre 
Frigia, Pintura, Mugoana, Gel. 
ia, L'E tis orcelc use, Maça, 

Simpatica, Rubonia, 	Samba 
Dancer, Finestra, Silver, Noa 
e Domace: e a prova de que 
aqui se faz a resenha. 

Voos Voilá é um dos pou-
cos filhos deixados udo desa-
parecido cavalo Noc'eu 
(Pharis), importado no ven-
tre da egua Duna, por Dje bel. 
Pelo ledo materno, a espie.n-
clicia egua descende de' Noc-
tambule, um nacional, irmã 
do classico Indocil, hoje re-
produtor ele êxito no Paraná, 
e cuja produção é a seguinte: 
em 1958 deu Reveuse, fêmea 
por Quiprocoó; ene 59, Samar-
cand, macho utir Norclic; em 
60. Talavei-a, femea por Luci-
dom em 61 teve natimorto de 
Kamet-an Khan: em 62 deu 
Vous Voilá; em 63 ficou vazia 
de Noceur; em 64 uermaneceu 
vazia de Joli' ,Joker, tendo 
morrido em 65. 

1 

4 

+ 

TT 

O disco .snrpreende VOnS Voilá cota boa vantagem sobre 
Mo gnana 
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Tazpê ponteia, e Messidor, o 4,0  de dentro para fora, avanço 

14 

C ssico 

Antônio 

Prado 

17 de setembro - Das pro-
vas cumpridas na milha, em 
Cidade Jardim, é o Clássico 
Antonio Prado a de maior 
tradição. Sem duvida, trata-
se de uma disputa importan-
te, não apenas como prova 
propriamente dita, mas igual-
mente como confronto, sele-
tivo capaz de indicar valores 
para eventuais confrontos in-
ternacionais. Neste ano, em 
emocionante final, o Clássico 
foi conquistado por Messidor. 

Muito boa a partida do 
Clássico. Depois de terem os 
concorrentes corrido agrupa-
dos cêrca de 300 m, Good 
Will apareceu adiante, mas 
foi logo suplantado por Taipé, 
que imprimiu um traiu vio- 

lento á corrida. 	Vigoroso e 
Esopo vinham logo a seguir, 
ficando King Sun e Mestre 
Juca nas ultimas colocações. 
No final da reta oposta, Tai-
pé corria com 2 corpos de 
vantagem sõbre Vigoroso, que 
havia passadIo por Good Will, 
que por sua vez, tinha Esopu 
a persegui-lo. Na reta. Taipc 
fugiu ao assedio de Vigoroso 
e Good Will, mas então Mes. 
siclor e El Centauro começa-
ram a progredir. Nos 200 m, 
Taipé foi atacado pelos dois 
animais citados. O líder resis-
tiu e a luta esteve indecisa 
até os ultimos 50 m, quando 
então Messidor dominou a si-
tuação. ficando Taipé no se-
gundo lugar e El Centauro, 
muito próximo, em terceiro. 

Dados técnicos 
1.0 Messidor m'rho, castanho. 5 anos, de San Paulo, por 

t'aporal e Dyha'-ine, dos haras Jatiu e Rio das Pedras), 60 kg, 
Joaquim G Silvo. Treinador, Castorino Borges. 

2.n, Taipé onacho, castanho, 4 anos, de. Sao Paulo, 1)01' 
Xasco e Tiiiuva, do 511W Porto Feliz), 59 kg, Albênzio Barroso. 
Treinador. Rafael Rondelli. 

3.0, El Centauro macho, castanho, 4 anos, do Rio Grande 
do Sul por Elpenoi- e Ever Lovely, d 	o o sr. AI nrti) E. Do-
mortool 59 kç, José P Santos. Treinador, ,Joaouim Bueno 
Gonçalves. 

4.o. King Sun macho, alazão, 5 anos. de São Paulo, por 
F'lambovanl de Frcenay e Elaine, cio fiaras Ipiranga), 60 kg, 
Juan Marchant, Treinador, José Silvestre ele Souza. 

Em 5.0, Mestre Juea, 60 kq, U. Bueno; 6o, Esopo, 59 k, 
E. Amorini; 7.o, Pleocáclio, 60 kg, E. Araya: 8.0, Kalapalo, 
60 kg, A. Bolino; 9,o, C,00d Will, 59, J. Alvas; e 10.o, Vieoroso, 
59 kg. J. M.  Não correu Gardingo. 

Tempo, 99" e 5 10 çroma leve); recorde, 96" e 2 10. 
de Salmon. Diferenças: meio corpo e pescoço, Criadores 
Haras Jabu e Rio das Pedras )srs. J. Adhemar e Nelson dc 
Almeida Prado. 
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A com oanha de Mu'ssicloi', 
somando-se soas atuações clii 
Cidade Jardim e na Gávea, 
Já é longa: 33 auresentaç'oes, 
de 4 , ue resultaram 10 Pri-
meiros, 4 segundos, 4 tercei-
ros, 4 quartos e 11 descolo' 
Cacões, somando prcmio.M no 
alor de NCrS 37.330,00, dos 

quais NCrS 33.850,00 foram 
levantados em São Paulo e 
NCrS 3.480,00 na Guanahara. 
No centro hípico paulista, em 
que tem 21 corridas, com 9 
primeiros, 4 segundos, 2 ter-
ceiros, 2 quartos e 4 desco- 

locações, le antou Ntx'S ... 
26.900,00 de prinie'os lugares 
e NCrS 6.960,00 de coloca-
ções. No carioca, correu 12 
vezes para ganhar uma vez, 
obter 2 segundos e 2 quar- 
tos, descolocando-se nas 7 
oportunidades restantes. Das' 
sas apresentações na Gávea, 
apenas uma é recente: a do 
G.P. Presidente da Republi-
ca, na milha, no qual não foi 
feliz; as demais se referem 
à primeira fase de sua cam-
panha. 

	

Os 	principais exitos 	de 
Messidor são os seguintes: 
Clássico 29 de Outubro 13,000 
m, GP, 195" e 5110), sôbre 

Kac'onio. 	Gastao e Daorné: 
G. P. Raphael de Barros 1'.o 
(2.400 ID, GP, 149" e 6110), 
sobre Maverick, Pleocadio, 
Fermont, King Scotch e Fia-
po; Prémio Prefeitura Muni-
cipal 2.400 m, AL, 152" e 
6 10), sôbre Estibordo, Sawer, 
Deão e Jani S€ssion; Prémio 
XI de Agõsto 2.000 m, AL, 
124" e 710), sõl:.re Juridico. 
Micron e Lonesome Clássico 
Manfredo Costa ,Jr. 2.000 In, 
AL. 125" e 410), sôbre. Cara-
tai, Tio Araby e Cross Bow: 
Pr)rnio Maverick 2.200 m, 
137" e 410), sôbre Karatê, 
King Scotch, Micron. Luzido 
e outros; e, naturalmente, a 

prosa de oue 00111 se [az a 
resenha. 

Mas são também expressi-
vas algumas das colocações 
de Messidor: segundo no G. 
P. Lineu de,  Paula Machado 
vencido por Kacónio, em 

2.000), terceiro no G. P. Ju-
liano Martins Ofencido por 
Maimbu, em 1.500 mI, tercei-
no no Clássico Manfredo Cos-
ta Jr. (vencido p01' Non Plus 
Ultra, em 2.0011 m) e quarto 
no G. P. Antenor de Lara 
Campos (vencido. por Nageu r, 
em 1.500 m). 

Messidor é Filho de Capoi'al 
e Dvharine, ambos produtos 
nascidos no Pais e, como ele 



r 

próprio, criados pelos Haras 
Jahu e Rio das Pedras. Ca-
porai, cue desanareceu há 
poucos meses, foi o líder de 
sua geração, tendo vencido 9 
procas, 8 delas clássicas, in-
clusive os Grandes Pre.mios 
Lineu de Paula Machado, 
Der'jy Paulista, Mau iredo 
Costa Jr., Prefeitura Munici-
pal, 29 de Oiituhro e Consa-

ra cao 
Dybarine, no haras, tem 

uma excelente produção -. em 
1960, deu Jyharine, fêmea 
por Adil; em 61, Lybarine, 
fêmea por Adil: em 62, Mas-
sidor; em 63, Neléu, macho 
por Caporal; em 64, Oute-
rosa, macho nor Adil; em 65, 
Penhor, macho cor Adil; e 
em 66 ficou vazia de Caporal. 

*5 

¶ I  

Messidor assedia 
fortemente o veloz Taspê, 

que ainda resiste, 
enquanto El Centauro. 

e 	 ' 	 aVUnÇaiIaO cela mipeto 
poi 

 
fora, envolve-se 
na disputa 

TI 

1 1 
O disco está Pró .rimo e 

Taipé continua resistindo a 
Mes.eidor, do que resultou 

avia luta empolgante, 
- 	 1(11110 omis que El Centauro 

(l('l(l participou 

$l 

i i 
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Clássico 

Presidente 

Sílvio Alvares Penteado 
24 de setembro 	Vous 

Voilá, lute vinha de fácil vi-
tória no Grande prêmio Pre-
sidente Luis Oliveira de Bir-
ros, figurou no campo úo 
Clássico Presidente Sílvio AI-
caces Penteado como uma 
iminente ganhadora; no en-
tanto, sofreu profundo corte 
em um tendão, quando d 
disputa, e não pôde vencer; 
ainda assim, cumpriu ol aia 
atuação, valorizando o belo ,  
triunfo obtido por Mugnana. 

O "starter" não teve qual-
quer dificuldade para dar a 
pai-tida do Clássico. Rimado 
foi imediatamente para a pon-
ta, regulando um ritmo veloz 
á corrida, com Mugnana e 
Maça a seguir, enquanto Voos 
Voilá ficava na ultima coloca-
ção. Na reta oposta, Rimada 
corria mantendo de 3 a 4 cor-
pos de vantagem, enquanto 
Voos Voilá forçava o ritmo, 

Dados técnicos 

melhorando para a segunda 
colocação, ficando Mugnana 
em terceiro e M-a em ulti-
mo.Assim as concorrentes 
terminaram a reta aposta e 
iniciaram a curva da Vila li-
pica. As três éguas que cor -
riam atrás acercaram-se de 
Rimada. Uma vez na reta, 
Voos Vuilá foi a primeira a 
dominar Rimada, ao tempo em 
que Maça avançava por fora 
e Mugnana fazia o mesmo por 
dentro; esta alcançou a fa-
vorita primeiro, travando-se 
uma equilibrada luta, que te -
ve início 400 m antes do dis-
co. Por fim, faltando uma cen-
tena cio metros, Mugnana do-
minou Vaus Voilá, e Csta, es-
gotada, deixava OLIC Maca de-
la se aproximasse. Enquanto 
Mu,-nana abria vantagem (te 
quase um corpo, Voos Voilá 
era suplantada por Maça, que 
livrou meia cabeça, confor-
me positivou o "photochari". 

Ele cic'ntco pa't-cl fco -a: Rimada, M,iqouau, 1"Otls Vodu e Maça 

Clássico Presidente Sílvio Alvares Penteado - Para éguas 
de 4 e mais anos - 2.400 m grama) Prêmio: NCi'S 
6 400,00. sendo NCrS 4.000.00 à primeira, NCS 1. 20t),00 a 
segunda, NCi -S 800,00 à terceira e NCi -S 40000 ii quarta colo-
cadas. 10' aos criadores. 

lo. Mugnana fêmea, alazã, 4 anos, de São Paulo, por 
Peter's Choice e Fevué. do Stud CrespO, 59 kg. Albénzio Bar -
roso. Treinador, Rafael Rondeili. 

2.o, Maça fêmea» castanha, 5 anos, de São Paulo, par 
RobRoy e Clava. do Haras Morro Gt-ende, 61 kg, Dendico 
Garcia. Treinador, Avelino Piotto. 

3.0, Vous Voilá fêmea, castanha. 5 anos. de São Paulo, 
por Noceuu- e Noctambule, do Stud Timoneiro), 61 kg, Anl'-
nio Bolino. Treinador, Waldomii-o Xa'iiei 

4.0. Rimada fêmea, castanha, 5 anos, de São Paulo, por 
Zuido e Rosada, do Haras Anhangueral. 61 kg, Urias Bueno. 
Treinador, Afonso Pi'enclini - 

Tempo, 154" e 8/10 (gi -ama úmida); recorde, 147". (te 
Tagliamento. Diferenças: 1 corpo e mínima. Criador, Haras 
Calunga iconde Raul CrespO, 

—4 

í 

- 	 -. 	

- 

Mugnana, por dentro, 
passou por Voos Voiiá, 
ao tempo em que Maça 

tu itt 1)em procura dominar a 
farot'ita. Rimado em á Itimo. 

% prova chega à 
eu a fase cl cc hei tu. 
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O disco está próximo: 
Mugnana ampliou sua 

vantuge n e corre firme: 
Maço intensifica seu ataque 

sôbre Vous Voilá, que, 
todavia, resiste 

bravamente. 

A ganhadora 

Miignana ia correu 11 vê-
7es. 	Dessas tentativas resul- 
taram 5 primeiros, 1 segun 
do, 1 terceiro e 1 civart o lu- 
gares; 	assim, 	dessolocou-se 
em 3 oportunidades. De seus 
êxitos, uni Foi obtido em pro-
a de animação e outro em 

oi'ova clássica. 	Os prémios 
levantados somam NCrS 
14,500,06, sendo de NCrS 
12.50(1,1)0 os de primeiros lu-
gares e de NCr$ 2.000,00 os 
de colocações, 

As vitórias (te Mugnana, 
em ordem cronológica, sai) as 
seguiales: Prêmio Oiselle 
(1.400 m, areia pesada...... 
89" e 6 10), batendo Stelia 
Nera. .lalençon. Gaietê, Golei-
ra e Luzidia; Prémio Janga 
(1 .400 m, grama pesada, ...  
88" e 5 lOi, sôbre Tindaya, 
Tapiranga, Quiçá, Jaimbé, Ga-
bardine, Evermiss e Dacota; 
Prêmio Graçola (2.0(10 m, 
grama leve, 126" e 1 10). só-
bre Good and Gay, Brins, 
Trece Monedas, Joga. Silver 
e Jiridia; Prêmio Theotonio 
Laia Campos Jr. (1.800 m, 
grama leve, 111" e 4 lo, uma  

prova de 	animação, só)) 'e 
Jundiá, liaça, Simpática, Fur-
na, Yancra, Samba Dancer, 
Ga ron e. F'inest ia, Tyrn ira, 
Varna e Fanciulla; e, final-
mente, o clássico que aqui se 
focaliza. 

De suas colocações, mere-
cem realce o segundo no 
Clássico Presidente Luiz Oli-
veira de Barros 11.800 ml, pa-
ra Voos Voilá, adiantando-se 
a Louclla, Maça, Assessora, 
Sêvres e  Guarauna; e o quar-
to no G. P. Presidente Fabio 
da Silva Prado, para Vous 
V-oilá, Frigia e Pintora, che 
,,ando à ti-ente de Gelba. 
L'Ensorceleuse, Maça. Simpá- 

tica, Rubon ia, Samba Dancer. 
Finestra. Silvsr e Nóa. 

Níugnana é filha do impor-
tado Peter's Choice, cuja 
produção tem sido crescem 
temente boa, contando-se en-
tie seus filhos os clássicos 
Kaconio e Texano, além de 
Alclebarã Princess ia mãe de 
Coaralde , Afortunado. Arari-
ban, Cvlon, Daman, Denderah 
e outros mais. 

A mãe de Mu-nana é a na-
cional Fevoé, ganhadora de 3 
provas, cuja produção é a se-
guinte: em 1962. L'Estate, ma-
cho por Petei"s Choice; em 
1963, Mugnana; em 1964, Na. 
tocha, fêmea por .......... 

24'-' 
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Muguaoa colhe o mais expressivo 
êxito de sua ca mpari tia, às 

ordens de Albénzio Barroso. 
Maça, ao cabo de empolgante 
luta, logra bater Voas Voilá 
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Cidade jardim em, n ú inc ros 

Estatísticas do terceiro 
trimestre de 1,957 

Criadores 
Vitór. Coloc. Premios 

SÃO JOSÉ-EXPEDICTVS 68 157 202.842.50 
São 	Luiz 	.................... 56 181 182,07500 
Jahu 	e 	Rio 	das 	Pedras 	.......... 34 09 143.065,00 
Mondesir 	e 	Paissu 	............ 4') 164 132.770,W 
Paraná 	.................... 37 184 127.230.00 
Ipiranga 	.................... 42 101. 121 .055.00 
Patente 	.................... 33 130 104.942,50 
São 	Bernardo 	.............. 29 94 184.720.00 
Faxina 	.................... 26 66 90.735,00 
Terra 	Branca 	................ 19 62 77. 105.00 
Bela 	Vista 	.................. 23 72 71.737.50 
SOa. 	Therezinha 	.............. 20 54 68.525,00 
Bela 	Esperança 	................ 23 48 68.025.09 
Guanabara 	.................. 27 38 60,690.00 
Recreio 	.................... 6 50 47 400,00 
Pinheiros 	.................. 9 34 40.210.00 
São 	Joaquim 	................ 15 59 39.630,00 
Prelúdio 	.................. 15 32 35. 425,00 
Milano 	.................... 7 25 33.325,00 
São 	Quirino 	.................. 11 53 32.845.00 
Santa 	Rosa 	. .,,.,,,,,,,, 14 35 32. 190.00 
Artim 	.,.,.,.,,,.,,,,,., 8 48 30. 8611,03 

Criadores dos "três (i-nos" 
Vitór, CoIoc, Premios 

SÃO LUIZ 13 71 74.500.00 
Jahu 	e 	Rio 	das 	Pedras 	.......... 11 43 56,725,01) 
Paraná 	.................... 8 40 44.225.00 
São 	Bernardo 	................ 8 15 43725.0(1 
São 	.j'jsé 	e 	Expedictus 	.......... )( 27 42.112,50 
Faxina 	................... 8 35 40.000.00 
Patente 	.................... 9 29 35.062.50 
Bela 	Esperança 	.............. 6 10 30.275.00 
Terra 	Branca 	................ 6 15 27.200.00 
Palinital 	.................... 4 6 26.750.00 
Milano 	.................... 5 20 26.325,00 
Bela 	Vista 	.................. 6 21 25.350,00 
Ipiranga 	.................. 5 16 22725,00 
Sta. 	Therezinha 	.............. 5 7 17.725.00 
Paulistano 	.................. 3 17 15.500.00 
La 	Querência 	, 	 ............ 3 10 13.000,00 
Mondésir 	.,,,,, , 3 12 12.875.00 

Proprietários 
Vitór. Coioc. Premios 

SÃO JOSE E EXPEDICTUS 56 100 160,125,50 
Stud 	Salluno 	................ .. 7 1 ' 

Haras Jahu e Rio das Pedras 24 61 105.530.00 
liaras 	Ipiranga 	.............. 31 64 88.345.00 
Haras 	São 	Bernardo 	S. A. 23  51 23. 830A0 
Zélia 	G. 	Peixoto 	('astro 	.......... 1 ') ("0 7') 92(M0 
]latas 	Sta. 	Therezinha 	.......... 19 41 .59. 505,09 
Haras 	Prêto 	e 	Ouro 	............ 18 64 55,505,00 
Antônio 	Zen 	................ 10 58 50.810.00 
Haras 	Faxina 	................ 13 39 50.375.00 
Stud 	Seabra 	................ 18 19 42.1(10.00 
Haras 	Terra 	Branca 	............ 11 41 42.250,00 
Theotonio 	Piza 	de 	Laia 	.......... 9 32 42.075,00 
SOud 	Tinsoneiro 11 24 39.1011.03 
Floras 	Mato 	Grosso 	............ 9 42 38, 170,00 
Fiaras 	Paraíso 	..... 15 27 37 730.00 

Reprodutores 
Vitór. Co(oc. Premios 

PEWTER PLATTEII (Osven Tudor) 	. 93 611 1(2,92118) 
A) Mabsool 	Mal de Cocagne 25 105 86.235.00 
Tak) 	(Guridornar( 	.............. 28 64 80,820.00 
Nordie 	Relic( 	................ 18 63 72.990.00 
Majors 	Dilemma 	lOrbanejal 14 49 63.585,00 
Fort 	Napoleon 	(Toui'h.) 	.......... 19 35 60.815,00 
Peter's 	('hoice 	(Fairfoi'd) 17 66 58.955.00 
Xaveco 	(Sayani) 	.............. 16 57 58.207.50 
Gaudeamus 	(Violoncello( 	........ 14 29 58.015.00 
Flaniboyant de 	Fresnay 	(Phai'is) 14 38 57.775.00 
Pilaras 	lPharisl 	.............. 20 38 56.175,00 
Ranieran 	Khan 	(Tehram) 	........ 18 56 52.620,00 

Ro'al 	Forest 	(Bois 	Roussel) 18 43 49.645,00 
Aram 	(Pharis) 	................ 12 56 49,435,00 
Coaraze 	('rourojilon) 15 66 49 180.00 
Adíl 	Epigranl 	................ 8 33 48.720.00 
Faublas 	lPharís) 	.............. 11 51) 43.775,00 
Prosper 	tKing 	Salmo  n, 	.......... 10 56 39.680.00 
lii flui au ri, 	1 Ortello 1 	..........., 13 40 3)1.515.00 

Pais dos "três atios" 
Vitór. Coloc. Proo,iOS 

CAL'I)EAMUS 	(Violoncelle) 	,,,,,,,, 8 11 41 850,00 
Patter 	Plat(er 	(Owen 	Tudor) 	.. .. 	.. II 26 35. 430,01) 
AI Mabsoot (Mat de Cocagne) 6 32 33.775,0 
Idaho 	INoscal 	................ 4 33 32.05° 119 
Ma,jor's 	Dileninia 	(Orbaneja) 7 20 30,175,00 
C'igal 	(Alyeidon( 	.............. 4 6 26.750,00 
Pharas 	(Pharim 	.............. 5 5 25.025,00 
.JoIly 	Joker 	(Congratulations 6 14 25,175.00 
'I'akt 	(Gundomar) 	.............. 5 111 23.500,00 
Ilurcade 	lllurphaml 	............ 5 18 22.750,00 

Royal 	Forest 	(Bois 	Roussel( 
Quebec 	(Formastêrus) 	.......... 1 11 21.090.00 
NorcI'c 	(Reflc )................ '1 22 19. 8 1 0,91) 
Xaveco 	(Sayani) 	.............. '1 15 18,912,50 
Pater's 	('hoice 	lFairford 1 4 21 17. 925,00 
Empyreu 	(('oaraze( 	,,.,,...., 4 9 15.675.00 

jóqueis 
Vitôr. Vitór. Coioc, Premios 

A. BARROSO 427 94 216 279.020,00 

.1. 	M. 	Amorim 	................ 294 56 157 185 320.00 

D. 	Garcia 	................. 247 17 121 149,215,°3 

L. 	Rigoni 	.................. 202  43 112 111.825.00 

E. 	Araya 	.................. 190 40 101 122.402,50 

J. 	G. 	Silva 	.................. 186 38 94 141.560.00 
E. 	Sampaio 	................ 221 37 111 128.060,00 

C. 	Dutra 	.................. 169 32 81 103.487,50 

G. 	Hassoli 	.................. 162 31 77 100,292.50 

L. 	Cavalheiro 	................ 234 26 132 93. 235,00 
A. 	Masso 	.................. 194 26 94 78.620.00 
U. 	Bueno 	.................. 184 26 90 94.260,00 
A. 	Bolino 	.................. 156 25 73 82. 870,00 
S. 	Lobo 	.................... 158 22 80 61.1385,00 
J. 	P. 	Mor) ins 	.............. 224 21 122 116.220.00 
A. 	Artin 	.................. 214 21 'áS 71765.00 
J. 	Alves 	.................. 183 21 88 88.880.00 
J. 	R. 	Olguin 	................ 127 21 62 55.850.00 
J. 	Fagundes 	............... 183 20 81 63.225,00 
E. 	Le 	Mener 	F.o 	.............. 124 111 51 46.130.00 
J. 	P. 	Santos 	................ 100 17 4)) 53.620,00 
W. 	Mazalla 	Jr............... 141 16 65 42.975.00 
E. 	Amorim 	................ 97 16 56 62.675.00 

Treinadores 
Vitór. Vitór. Coloc. Premio! 

M. 	SIGNORETTI 	.............. 224 54 114 148.780.00 

O. 	PIna 	............... ''92 99 ')) 104,8.0500 

L. 	Previatti 	................ 246 34 123 94.705.00 

W. 	Garcia 	................. 236 33 114 101.1140.03 

R. 	Rondelli 	................ 164 31 79 89.140.00 

.1. 	S. 	Souza 	................ 142 31 63 87.820,00 

F. 	V. 	Navarro 	.............. 232 30 129 86.460.00 

W. 	Xavier 	.................. 143 28 62 85.502,50 

S. 	Garcia 	.................. 248 26 125 87.850.00 
.1. 	J. 	Gonzalez 	. . 	 ...... 129 29 61 88.820.00 
J. 	B. 	Gonçalves 	.............. 142 26 58 82.285,00 
E. 	Feijó 	.................. 155 25 82 80.800.00 
N. 	Porlella 	................ 1119 24 96 72. 905,00 
P. 	Niekel 	.................. 141 21 78 91.555,00 
M. 	Tibério 	.................. 114 21 56 68.115.00 
A. 	Bostworowski 	............ 92 21 49 80. 920,00 
M. 	Almeida 	................ 189 20 101 77.010.00 
C. 	Borges 	.................. 103 20 49 88,555,0(1 
S. 	S. 	('urres 	................ 91 18 31 42. 125.00 
W. 	P. 	Mendes 	.............. 152 17 70 52.290.00 
C. 	C. 	Cabral 	................ 114 17 58 51.400.00 
J. 	Godoy 	.................. 184 16 95 77.880,00 
A. 	Molina 	.................. 78 16 48 52.112,50 

Nota 	Essas 	estatísticas abrangem 	as corridas 	realizadas 	até 
o dia 24 de setembro. 
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O UeVio, conhece 
como adia, 
_ engloba: 

Frigoríficos 
. . ....... 	em Concórdia 

Toledo (PR) e 
moinhos de trigo 

em 3 Estados. 
Uma empresa 

de transportes aéreos 
que cobre o Brasil 

inteiro. 
Nada mau para quem 

começou fabricando 
lingüiça há pouco 
mais de 20 anos, não é 

mesmo? 

adia 
S. A. IND, E COM, CONCÓRDIA 

(SC), 
São Paulo, 

27 



Prêmio Joaquim da Cunha Bueno 

1 de julho 	Potrancas nacionais inéditas, de 3 anos, e 
filhas de pais cavalos também nacionais, competiram no Prê-
mio Joaquim da Cunha Bueno, que resultou na revelação de 
um alto valor: Epiaçaba. 

A partida foi muito rápida, aparecendo adiante Epiaçaba, 
com International e Bruma a seguir, correndo nas ultimas 
colocações Irony - que se atrasou após o pulo - e Urvina. 
Na curva, Epiaçaba já havia aumentado consideravelmente 
sua vantagem, tanto que, ao atingir o direto, já tinha mais 
de 5 corpos em relação a International, ainda a segunda colo-
cada. Nesse ponto, Obélia começou a avançar. Enquanto Epia-
çaba seguia firme rumo ao disco, com seu jóquei despreo-
cupado de conservar a grande vantagem obtida, International 
cansava. o que proporcionou a Obél ia oportunidade para ocupar 
o posto imediato. Obélia diminuiu a vantagem que tinha Epia-
çaba, mas jamais chegou a colocar em perigo a vitória da 
conduzida de João M. Amorim. 

Dados técnicos 
Prêmio Joaquim da Cunha Bueno - Para potrancas na- 

cionais, inéditas, filhas de cavalos também naconais 	1.400 
m areia 	Prêmio de NCrS 4.800,00, sendo NCrS 3.000,00 á 
primeira, NCr$ 900,00 á segunda, NCrS 610,0 á terceira e 
NCrS 31(1(00 á quarta colocadas. 1O' aos criadores. 

lo, Epiaçaba ifénica, alazã, 3 anos, de São Paulo, por 
Major" Dilenima e Vila Sofia, do Fiaras Terra Branca), 56 kg, 
João M. Amorim. Treinador, Roberto Mesquita. 

2.o, Obélia ffêiiiea, castanha, 3 anos, de São Paulo, por 
Gabari e La Tour Beile. dos Haras .iahu e Rio das Pedras), 
56 kg, Joaquim G. Silva. Treinador, C'astorino Borges. 

3.0, Até Já(fêmea, castanha. 3 anos, de São Paulo, por 
Rol) Roy e Até, de Oswaldo O. de Lucca, 56 kg, Ernielindo 
Sampaio. Treinador, Avelino Piolto. 

4.0, Irony (fêmea, castanha, 3 anos, de São Paulo, por Ma-
ki e Sepetiba, dos Fiaras São José e Expedictus, 56 kg, En-
rique Araya. Treinador, Andrés Molina. 

Em 5.0, Nansita, 56, J. Alves; 6.o, ln(ernational, 56, G. 
Massoli; 7.o, Sayaneta, 56 55, W. Rosa; 8.o, Ur'ina, 56, E. 
Amorim; e 9.o, Bruma, 56, E. Le Mener Fo. 

Tempo. 86" e 7 10 areia levei; recorde, 85" e 2 1(1. de 
Ouro Pálido e Magloire. Diferenças'. 3 corpos e vários corpos. 
Criador, Fiaras Terra Branca lsr. Alberto Marchione.  

-, 
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200 m antes da neta. Ep-ioçuba tem 
ampla vantagem sôbre Obiia 

Á g(z:lJladora 
Epiaç'aba é filha de produtos nacionais: Major's Dilemma 

e Vila Sofia. O cavalo, já reprodutor consagrado, contando-se 
Dilema entre seus primeiros filhos, foi excelente ganhador, 
tendo-se notabilizado por sua incomum resistência física. Ga-
nhou tanto no País quanto no Exterior, já que venceu na 
Argentina o Prêmio Sesquicentenário, prova internacional 
corrida em 2.500 m, em Palermo, e no Brasil levantou vários 
páreos ((e significação, como o Clássico Candido Egydio, o 
G.P. Carlos Telles da Rocha Faria, o G.P. Jockey Club Brasi-
leira duas vêzes), o G.J'. General Couto de Magalhães Taça 
de Ouro), o G.P. Prefeitura Municipal, o G.P. Raphael de 
Barros e o G.P. 14 de Março. Além disso entrou inumeras 
vêzes colocado em provas clássicas. 

A égua Vila Sofia, ganhadora, tem a seguinte produção: 
em 1957, deu Avant Premiêre, macho por Jaceguay; em 1958, 
Bela Coisa, fêmea por Quiproquó; em 1959, sem notícias; em 
1960, Avoccato, macho por ,iaceguay; em 1961, Bombeiro, nia-
cho por Peter's Choice: em 1962, vazia de Peter's Choice; 
em 1963, vazia de AI Mabsont: em 1964, Epiaçaba; em 1965, 
sem noticias; e em 1966, Gaiola Dourada, fêmea por Maganah. 

Prêmio Jayme Rorres 

Beaa Bruoel bate j:ii O L&flaaco 
Maitiry e Sarazate depois. 

2 de julho - A réplica do Prémio Joaquim da Cunha 
Bueno, disputado no dia anterior pelas potrancas. é o Prêmio 
Javme Torres, que reuniu potros, igualmente de 3 anos e 
nacionais, filhos de cavalos também nacionais. Beau Brumel, 
o ganhador da prova, deixou uma marcante impressão, em 
virtude da maneira admirável como se houve. 

Partida rápida e boa. 	Uchasco despontou, seguido de 
Beau Brumel e Sarazate, atrasando-se Maitii'y, por, ocorrência 
sucedida após o pulo. Enquanto Uchasco continuava pontean-
do, Sarazate foi atacado por Beau Brumel, travando-se luta. 
No meio da curva, Urhasco mantinha 2 corpos de vantagem, 
agora sóbre Beau Bromet, que dominara Sarazate. Poucos 
metros mais e também Maitirv, que se recupecara, passava por 
Sarazate. Uma vez alcançada a reta, Beau Brumel, trazendo 
ação esplêndida, atacou e dominou Uchasco sem luta; em se-
guida, abriu vantagem, para ampliá-la e alcançar o disco de 
forma a mostrar um domínio esmagador. Uchasco esmoreceu 
tanto nos metros derradeiros que Maitiry dêle se aproximou 
perigosamente, e, quando a prova terminou, cabeça apenas se-
parava os dois potros. Uchasco, de qualquer forma, garantiu 
a dupla. 



O il(lrus Mondèsir, do sr. A. J Peixoto 
de Castro Jr., tem em seu plantei 

WA DM IST R 
Castanho! 1961 

grande fundista europeu 
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E 	Rosy Legend (Rosy Cheeks 

V íBois rehran Stafaralla 

 Shamsheeri 	
en ane 	

íBig Game 

lTheresina 

I'or VIhI Risk (RiaIto) e Santa Isabel, por Dante 
e Shamsbeerl, por Tehran e Benane, por Blg Game. 

Vencedor do "Prix Bay Middleton" (2.600 iii), "La Coupe" 

(3.000 m), "Pri l'Esperançe" (3.000 m) e o "Prix du 

Cadran" (4.000 m). Foi segundo no "Prix Hocquart" (2.400 iii), 

e "Priï Jean Prat" (3.100 m), terceiro no "Prix 

des Epinettes" (2.400 m), "Grand Prix de Marseilie" 

(2.500 m), "Prix de Barbeville" (3.000 m), "Prix Gladiateur" 

(4.800 m), "Prix de Barbevilie" (3.100 m) e 

"Prix du Cadran" (4.000 m); foi quarto colocado no "Prix 

Worden" (2.450 m) e no Prix Jean Prat" (3.100 111), 
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Dados técnjcos 
Prêmio Jayme Torres 	Para potros nacionais de 3 anos, 

inéditos, filhos de cavalos também nacionais 	1.400 m areja: 
- Prêmio: NCr$ 4.900.00, sendo NCrS 3.000,00 ao primeiro, 
NCrS 900,00 ao segundo. NCrS 600,00 ao terceiro e NCrS 300,00 
ao quarto colocados. 10' aos criadores. 

lo, Beau Brumel macho, castanho. 3 anos, de São Paulo, 
por Xaveco e Que Boa, do Horas Mato Grosso), 56 kg. Clóvis 
Dutra. Treinador, Sebastião Garcia. 

2.0, Uchasco (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, por 
Xasco e Ucha, do sr. Roberto Alves de Almeida:, 56 kg, Ai-
bênzio Barroso. Treinador, Rafael Rondelli. 

3.0. Maitiry macho, castanho, 3 anos de São Paitlo, por 
Xaveco e Sátira, do Stud Paula). 56 kg, Joaquim G. Silva. 
Treinador, Carics do Carmo Cabral. 

4.o, Sarazate (macho, alazão, 3 anos, de São Paulo, par 
Joc•elyn e Utinga, do Stucl Itaim, 56 kg. Urias B',iena. Trei-
nador, Sílvio de Paula Mendes. 

Tempo, 86" e 1A0 areia leve); recorde, 85" e 2.10, de 
Ouro Pálido e Magloire. Diferenças: vários corpos e cabeça. 
Criador, Haras Heva (srs, Hélio e Eduardo Vason'e(. 

O ganhador 
D'o cruzamento de Xaveco e Que Boa, ambos produtos na-

cionais, nasceu o promissor Beau Brumel. Xaveco é um dos 
novos e já vitoriosos reprodutores nascidos no País. Maverick, 
animal clássico, é um de seLis filhos; King Archer, de exce-
lente campanha, é outro; e além dêles devem ser citados Ama-
sis, Vigoroso, Charrua, Urla, Elvéco, Sayanita, Municipal e 
Uzuki. 

Embora pertencesse a uma geração de grandes valores, 
Xaveco teve oportunidade de mostrar suas qualidades. Ven-
ceu 5 provas em Cidade Jardim, inclusive o Prêmio Bento de 
Paula Souza e os Grandes Prêmios Consagraçáo, Prefeitura 
Municipal e 14 de Março. Foi ainda nada menos de 12 vêzes 
segundo colocado, como sucedeu no Derby Paulista e no G. P. 
General Couto de Magalhães; foi duas vêzes terceiro e 4 vêzes 
quarto. Também atuou na Gávea; se ali não ganhou, em 
troca foi segundo nos Grandes Prêmios Derby Club e Distrito 
Federal, duas vézes terceiro no G. P. Brasil e quarto no 
G. P. Outono. 

A égua Que Boa, ganhadora, tem produzido da seguinte 
forma: em 1960. deu Urdo, macho por Fairy King; em 1901, 
fico'i vazia de Vândalo; em 1952, deu Amasis, macho por 
Xaveco; em 1964, Beau Brumel; em 1965, N. N. por Al Mabsoot, 
que morreu; em 1966, ficou vazia de Xaveco. 

Prêmio Antônio Alvaro de Assump ç.o 

Um valioso lote de produtos de 4, 5 e 6 anos constituiu 
o campo do Prêmio Antônio Alvaro de Assumpçio, que ofe-
receu as emoções que se poderia esperar do equilíbrio de 
fõrças reinantes entre alguns dos seus clispulantes. A vitória 
obtida por Taïpê foi, por isso mesmo, muito expressiva. 

Boa a partida, mas Nanquim correu um pouco para den-
tro e prejudicou King Twist. Taieê foi para a frente e já 
livrara quase 3 corpos quando da primeira passagem pelo 
disco. Vinhem a seguir D'Are, Nanquim e FulI Hand. Na 
última colocação corria Tio Araby. Nesta ordem os concor-
rentes fizeram a curva da direita e, ao entrarem na reta 
oposta, Nanquim passou para o segundo lugar, aproximou-se 
de Taipé, Dois até ésse ponto o líder havia corrido inteira-
mente à vontade. Fuli Hand firmou-se em terceiro, prece-
dendo D'Are, King Twist e os demais. Dos 1.400 m cara a 
frente, o ritmo foi avivado e, nos 800 m, Nanquim acercou-se 
de Taipé, com Fuli Hand a um corpo mais atrás. Na reta. 
Taipé, instigado por seu jóquei, livrou vantagem de (bis cor-
pos, enquanto FulI Hand atacava e dominava Nanquim. Foi 
então que FulI Hand começou a descontar a diferença que o 
separava de Taipé, enquanto, de maneira surureendente Nan-
quim reagiu junto da cêrca interna. pois Taipé havia desgar-
rado um pouco. Nos últimos 100 m, 'rio Araby atropelou (no-
petuosamente e se juntou aos que lutavam. O disco foi cru-
zado com Taipé na frente, tendo menos de meio corpo de 
vantagem sóbre FulI 1-land, ficando Nanquim cm terceiro a 
pequena diferença de FulI Hand e com diminuta vantagem 
sobre o quarto colocado, que foi Tio Araby. 

Dados técnicos 
Prêmio Antônio Alvaro de Assumpção - Para produtos 

de 4 e mais anos - 2.400 na areia: Prêmio: NCrS 4.000,00, 
sendo NCrS 2.500,00 ao primeiro, NCrS 750.00 ao segundo, 
NCrS 500,00 ao terceiro e NCr$ 250.00 ao quarto colocados. 
io': aos criadores. 

1. 0 ,  Taipé macho, castanho, 4 anos, de São Paulo, por 
Xasco e Taiuva, do Stud Põrto Feliz), 54 kg, Albênzio Barroso. 
Treinador, Rafael Rondelli. 

2 . 0 ,  Fuil Hand (macho, castanho, 5 anos, de São Paulo, por 
Heliaco e Cligeuse, dos Haras São José e Expedictus), 58 kg, 
Enrique Araya. Treinador, Andrés Molina. 

3 0 , Nanquim (macho, castanho. 4 anos, de São Paulo, por 
Adil e Scottish Dilemma, dos Haras Jahu e Rio das Pedras), 
54 kg, Joaquim G. Silva. Treinador, Castorino Borges. 

40  Tio Ariby (macho, tordilho, 4 anos, de São Paulo. 
por Johnny Reecl e Radiant Ai'ahy, do St.ud SalIumi, 54 kg, 
João M. Amei-ia. Treinador, Milton Signoretti. 

Em 50,  King Twist, 56 kg, A. Bolino; 6 1 , D'Are, 54 kg. 
L. Cavalheiro; e 7 11 , Menclelson. 56 kg, E. Le Mener F.°. 

Não correram Cross Bow e Predomínio - Tempo, 152" e 
210 (areia leve); recorde, 149" e 9,10, de Zenabre - Diferen-
ças: pescoço e meio corpo - Criador. }Iaras Santa Bárbara 
(sr. Roberto Alves de Almeida). 

a 

Magnífico final entre Taipé, F'iuil Hanci, "Janquiin 
e Tio Aroby 

O ganhador 
E' excelente a campanha de Taipe. Pois, em 12 tentativas, 

só em 3 delas não entrou colocado, tendo obtido 6 primeiros, 
2 segundos, 1 quarto lugares, com piemios que ,somam NCr$ 
13.900.00, correspondendo NCrS 11.900,00 às vitórias e os res-
tantes NCi-S 2.000,00 às 3 colocações. 

No ano passado, Taipê correu 3 vuzes e não ganhou. Sua 
estréia ocorreu em julho, no Prêmio ,Jayme Torres, orova de 
animação destinada aos produtos inéditos de 3 anos, filhos 
de cavalos nacionais. Foi então o segundo, ali-ás de Neléu, 
adiantando-se a Drinú, Gibi, Santelmo e Mouro (1.400 a, AL). 
Depois entrou sexto (1.500 na, AL, prova vencida por Netuno) 
e, por fim, foi quarto no Prêmio Zaluar (1.400 m, levantado 
por Urex(. Só reapareceu 8 meses depois, isto é, em março 
dêste ano, a partir cio quL4 tem atuado de foi-ma a evidenciar 
seu crescente progresso. 

Suas 9 corridas dêste ano são, cm ordem, as seguintes: 
1.0 no Prêmio Disclo (1.400 na. GL, 86" e 310( sôbre (lua-
glione, Manabu, Laisser Faire, Madrigal, Othon, Caronte, Li 
verpool. Ambassadom', Arpino, Tobol, King Gustav, Rien va 
Plus e Madero; 2." no Prêmio Gai-dingo (1.609 m(. de Pi'rsian 
Love; 1.0  no Prémio Who Knows (1.600 na, AL, 100" e 610(, 
sõbre Guaçu, Afeto, Le Danceur, Lerro e Hodierno; 1." no 
Prêmio Federação dos Trabalhadores de S. Paulo 2.200 na. 
AL, 141"), sobre Tejo, Nero, Ouff, Los Andes e Looklin; 
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70 no Prêmio S. A. Imperial Príncipe Herdeiro Akihito (1.6091 
vencido por Doado: lo no Prêmio Tio Arabv 1.400 m, AL, 
85" e 810 sõbre Walari, Luxo, Kameranito, Redstone. Galarin 
e WE y: lo no Prêmio Doado 2000 ni. AM, 125 e 4101 sóre 
Tio Araby, Franco, Cross Bow e Sortile; e, finalmente, a vitó-
ria no Prémio Antônio Alvaro de Assumpção, com a qual 
abandona a esfera rias provas comuns. 

Taipé é filho de produtos nacionais: Xasco e Taiuva. O 
cavalo, um dos melhores descendentes de Coaraze, cumpriu  

ótima campanha, inclusive disputando clássicos; a égua, de 
excelente origem, neta de British Empire e filha da clássica 
Kahena, tem no haras a seguinte produção: em 1959, abortou 
de Coaraze: em 60, deu Tailandia, fêmea por Coaraze; em 61, 
Tariana, fêmea Por Minotauro; em 62, Taiga, fêmea 1)01' Ara. 
ptilco; em 63, Taipé: em 64, Tapa, fêmea por Takt; em 65, 
Taixi, macho por Xasco; e em 66, Faixeiro, macho p01' Royal 
Forest. 

Prêmio José S. Quinta dos Reis 

5 de egôsto - As orevisões gerais a respeito do result. - do 
do Prémio José S. Quinta Reis tiveram total correspondência, 
pois a esperada vitória de Indócil(-, , de fato, ocorreu, O 'três 
anos" por Quebec e Cligeuse dominou seus 3 adversários sem 
maiores dificuldades. 

Dada a nartida em bom momento. Indõcile logo despon-
tou, reguirlo de Ornelio, Mouslache e Gogarty. Movendo um 
ritmo cômodo, Inclócile continuou galopando com firmeza e. 
na curva Gogarty ficou mais longe, sempre em último. Alguns 
metros mais e Ornello procurava se aproximar do vanguar-
deiro, descontando, com efeito, alguma vantagem, ao tempo 
em nue Moustache também procurava melhorar. Uma vez 
alcançada a reta final, Indócile voltou a abril' alguma van-
tagem maio. passando Mouslache a avançar por fora de 
Ornelio, com cwem logo travou luta. Duas vêzes rico Mous-
tache a Impressão de oue ganharia o segundo lugar, mas 
Ornello reagiu semol'e e acabou escoltando Indócile, ainda 
que separado de MousUche por pequena diferença. Gogarty 
avançou bem nos metros finais, parecendo em condições de 
também disputam' a dupla, mas esmoreceu e terminou em 
último. 

Contido, Indócile vence. Orneilo e 
Mommstache fazem escolta 

Ao Jockey Club de São Paulo, aos seus Departamentos 

Médicos e de Veterinária, os cumprimentos de 

LABORATIL S/A,  

Indústria Farmacêutica 

"Mais do que urna indústria nacional, Laboratil é 

um ideal de brasileiros a serviço (Ia medicina". 
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Dados técnteos 

Prêmio José S. Quintii Reis - Para potros nacionais de 
3 anos - 1.500 m (areia) - Prémio: NCrS 4.800.00, sendo 
NCr$ 3.000,00 ao primeiro. NCr$ 900.00 ao segundo, NCrS 60000 
ao terceiro e NCrS 300,00 ao quarto colocados. 10' aos 
criadores. 

1. 0, Indócile macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, por 
Quebec e Cligeuse, dos Haras São José e Expeclictus), 58 kg. 
Enrique Araya. Treinador, Andrés Molina. 

2 0 , Ornelio macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, por 
Ai Mahsoot e Merit. do Stud Oran), 55 kg, Gastão Mascou, 
Treinador, Juan José Gonzalez. 

3 0  Moustache macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, 
por Takt e Elizaheth, do 1-laras Ipiranga, 55 kg, António Bo-
lino. Treinador, José Silvestre cli' Souza, 

40, Gogarty macho, alazão, 3 anos, de São Paulo, por 
Rubi e Jurê, cio ar. José Maurício Lins Costa), 58 kg, Júlio 
Santos, Treinador, Manoel Farrajota. 

Tempo. 93" e 3110 areia molhadaq recorde, 90" e ElO, 
de Galaripo - Diferenças: 2 corpos e meio e meio corpo - 
Criadores, Haras São José e Expedictus família Paula Ma-
chado 

O 9),(tnhi.a(1t)r 
Cinco vêzes correu até agora Indócile, potro que é tido 

em altíssima conta por seus responsáveis, para obter 3 pri- 

meiros, 1 quinto e 1 descoloc'ação, com premios que somam 
NCrS 8.125,00. correspondendo NCrS 8.000,00 ás vitórias. 

Na estréia - Prêmio Uzuki 1.200 m, AL) - lndócile ma-
logrou, pois foi o sétimo, tendo triunfado Mindlienne sõbre 
Sorto. Rami, Hastel e outros. Esta atuação ocorreu em fins 
de abril: duas semanas depois, disputando o Prêmio Umanak, 
lnc!óc'ile obteve sua primeira vitória, derrotando Rami, Osman, 
Halescc), Flermitão, Agaçante e Migano, em 74" e 8 10 para os 
1.200 m. na areia leve. Sua prova seguinte deixou de mos-
trar suas 1 -cais qualidades: foi o quinto, atrás de Sanáfio. 
Guldherg, Kasman e Uidan, batendo Retour, Ask for ii. Olmei-
ro, Hastel, Tamhau e Util Araby. Tratava-se cio Prêmio Junior, 
em 1.400 m, areia leve. Voltou a correr 3 semanas depois, 
para ganhar o Prêmio Caruru (1.400 m, 87" e 410, na areia 
leve), derrotando Aonde!, Uidan, Meroveu, Haste!, Urhany. 
Rarni e Ilermitão. Finalmente, obteve o Prêmio José S. Quinta 
Reis, logo em sua primeira tentativa na esfera das pi-ovas de 
animação, evidenciando notáveis progressos por fõrça da de-
senvoltura com que se houve. 

Indócile é filho do excelente nacional Quebec, que cum-
priu ótima campanha em Cidade Jardim, ganhando 9 provas 
e obtendo inumeras colocações, entre elas o G. P. República 
dos Estados Unidos do Brasil, G. P. António Prado e G. P. 
Almirante Barroso. Pertenceu à fortíssima geração de Adil, 
Rumor e Canaletto. 

A mãe de Indócile é Cligeuse, também nacional, e uma 
filha (Ia craque Coui'ageuae. que no haras tem uma excelente 
produção: em 1961, deu Enoch, macho, por Dragon Blanc; 
em 62, Fui! Hand, macho por Helíaco; em 63, Gomil, macho 
por Helíaco; em 64, Indócile; em 65, Joyeuse, fêmea por 
Quebec; e no ano passado voltou a ter produto de Quebec, 

Prêmio Rodolpho Lara Campos 

6 de agôsto - A disputa do Prêmio Rodolpho Lara Cam-
pos teve a valorizá-la a presença de Epiaçaba, cujas duas 
apresentações anteriores haviam sido espetaculares. E de 
sua nova atuação, saiu invicta, a despi-ito de levar 2 ks a 
mais que suas adversárias. 

Dada a partida em momento oportuno. Epiaçaba logo 
tomou a ponta, colocando-se Milêda em segundo, vindo de-
pois Urutá, com Amsville e Macatua emparelhadas depois. 
Epiaçaba continuou galopando fácilmonte, tendo, nos 600 m 
perdido alguma de sua vantagem, pois Milêda dela se apro-
ximou, mas, em seguida, recebendo rédeas de seu jóquei, 
voltou a se destacar, ganhando com grande desenvoltura. 
Milêda manteve a dupla. Macatua, passando por Amsville e 
Urutá, obteve o terceiro, mas distancii'cla da segunda. 

Dados técnicos 
Prémio Rociolpho Lara Campos - Para potrancas nacio-

nais de 3 anos - 1.500 m (areia)  Prêmio: NCrS 4.800,00. 
sendo NCrS 3.000.00 à primeira. NCi'S 900,00 à segunda, NCrS 

Co lO 10)4110 J '4 'dl)) 1',O . EJ )UÇo Ia) de ii o tu 
Meiêd.a, provando classe  

60000 á terceira e NCrS 300,00 à qual-ta colocadas. l0 	aos 
criadores. 

1.0. Epiaçaba fêmea, alazã. 3 anos, de São Paulo, pui' 
Major's Dilernma e Vila Sofia, do Hai-as Terra Branca, 58 k. 
António Masso. Treinador, Roberto Mesquita. 

2.0, Milêda fêmea), alazã, 3 anos, de São Paulo, por Pew-
ter Plaíter e Lêcia, do Stud SaIlumI. 56 kg, João M. Amorim. 
Treinador. Enir Feijó. 

3.0, Macatuá (fêmea, alazã, 3 anos. de São Paulo, p01' 

Noraic e (acatuá, do Stod MMMI, 56 kg, Júlio Santos. Trei-
nac!oi-, Joaquim Bueno Gonçalves. 

4.o, Arnsville (fêmea, alazã, 3 anos, de São Paulo. por 
VaIriry e Havoc, cl& Mu -as Polai'is, 56 kg, Carlito 'l'aborda. 
Treinador, Mário Tibério. 

Em 5.o, tirutá, 56 kg, J. P. Martins. 
Tempo, 93" (areia leve: recorde. 90" e 9 10, de Galaripo 

- Ditei-curas: 2 corpos e vários corpos - Criador. ITai-as 
Terra Bi-anca 1 sr. Alberto Marchione 1. 

A ganhadora 

Os pi'em(os levantados por Epiaçaba, referentes às suas 
3 vitórias obtidas em igual número de apresentações, somam 
NGr$ 10. 000,00. 

Na estréia ocorrida a 1 de julho, Epiaçaba derrotou Obelia 
por 3 corpos, batendo ainda Até, Irony, Nansita, Internatio-
na!, Sayaneta, Urvina e Bruma. em 36" e 7A0 para os 1.400 
.m, na ai-eia leve. Tratava-se do Prêmio Joaciuim da Cunha 
Bueno, prova de animação destinada à potrancas inéditas, i!- 
lha de cavalos nacionais. Duas semanas depois, disputou o 
Càssico Presidente Guilherme Elli.s, que ronquis.ou mais 
Fácilmente ainda, em 94" e 5.10 para os 1.500 m, ia ateia 
encharcada, derrotando Utah, Otona, Ui-utá e Magnifique. Fi-
nalmente, conquistou o Prémio Rodo!pho Laia Campos. 

Informes sõbie a origem de Epiaçaba serão encontrados 
na resenha que se fêz, neste número, cio Prémio Joaquim da 
Cunha Buenc, prova de animação disputada a 1 de julho. 
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HARAS GUANABARA 
Propïiedade lios srs. R01frto e Nelson Seabra 
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Prêmio Xl de Agôsio 
12 de agôsto - Um heterogéneo lote de animais de ape-

nas 4 anos, carregando de 53 a 59 kg, disputaram o Premio 
Xl de Agõsto, que serviu para que D'Arc realizasse uma exi-
bição de gala. 

Boa a partida. Galarin e D'Arc logo travaram luta. fican-
do Ouff em terceiro; mais atrás corriam Lightfoot, Guandu e 
Tio Trahy. O ritmo da corrida era acelerado e Galarin inciou 
na reta oposta com pouco maG de 1 corpo sôbre D'Are. Os 
demais mantinham-se na ordem de saída. No início da curva 
da Vila Hípica, D'Arc foi-se aproximando de Galarin. enquan-
to Ouff cansava, passando Ligtfoot para terceiro e Tio Ara-
v para cuarto. Antes que fosse atingida a reta final. D'Are 
dominou Galarin, mas Lightfoot e Tio Araby avançaram jun-
tos, ambos tentando alcançar o dirigido ele Antonio Masso; 
e este, contudo, instigado no chicote, voltou a se destacar e, 
ao passar em frente ás sociais, já havia assegurado a vitória. 
Lightfoot tentou manter o segundo lugar, mas Guandu atro-
pelou pelo lado de fora, e chegou a tempo de o dominar nos 
óltimos instantes. 

Dados IéC1IICOS 
Prêmio Xl de Agôsto - Para cavalos nacionais de 4 e 

mais anos -- 2.000 m areia, variante) - Prêmio: NCr. - . . - 
4.000,00, sendo NCrS 2.500,00 ao primeiro, NCr$ 750,00 ao se-
gundo, 'CrS 500,00 ao terceiro e NCrS 250.00 ao quarto colo-
cados, 10'' ao.,  criadores. 

lo, D'Arc imacho. alazão, 4 anos, de São Paulo, por Ka-
aus e. Juanhta. do 11ara Terra Branca:, 56 kg, António Masso, 
Treinador, Roberto Mesquita. 

2.0, Guandu macho, alazão, 4 anos, de São Paulo, por 
Fort Napoléon e Vá-lá, das FIaras São José e ExoedictuS, 53 
kg. Eduardo Le Mener F.o. Treinador, Osvaldo Ulloa. 

3.o, Lightfoot nsacho. castanho, 4 anos, de São Paulo. por 
Nisos e Eli.satyeth. do Haras Tpiranga). 56 kg, António Bolino. 
Treinador, José Silvestre de Souza. 

4.0, Tio Araby macho, tordilho. 4 anos, de São Paulo, por 
Johnny Red e Radiant Araby, do Slud SalIum:, 59 kg, João 
M. Amorim. Treinador, Milton Signoretti. 

Em 5.o, Ouff. 56 kg, A. Barroso; e Go, Galarin, 56 kg, 
E. Arava. 

Tempo, 125' e 110 (areia leve, pela varianteg recorde, 
124' e 3 10, de Gastão - Diferenças: 3 corpos e pescoço --
Criador. Haras Tera Branca (sr. Alberto MarchioneL 

O ganhador 
A campanha de D'Are totaliza 20 apresentações em Cida-

de Jardim, com os seguintes resultados: 4 primeiros, 3 segun-
dos, 6 terceiros, 1 quarto e 1 ctuinto e, pois, com 5 descoloca-
qões. Seus prémios somam NCrS 14.150,00 correspondendo á-. 
vitórias NCrS 8.500,00 e ás colocações. NCrS 5.650.00. 

As vitórias de D'Arc foram, além da que aqui se foca-
liza, as seguintes: estreou batendo Orkan, Lirabel, Arco Inc 
e Kordo's (3 de abril de 56), no Prémio Tapejara, percorren-

do 1.000 m, na grama, em 62' e 6 10. Levantou o Prêmio 

P: - ó.r:mo ao hi.cc-o, Dilrc ,flL 

Há lta. 100.5 SÓ pelo dopbi 

Elias Antõnio Pacheco e Chaves 23 ele outubro de 66:, ba-
tendo ô'ascio, Nero, Limpa Trilho, Lunongo, Quixodô, Gei - -
gelim, Gumercindo, Gomil, Tigrez, Urex e Claudius, no tem-
po de 100" e 4 10 para os 1.600 m, na areia. Por fim, a 14 de 
março déste ano levantou o Prêmio Major's Dilemma (1.400 
m, 87' e 7 10, ai-eia encharcada, derrotando Tio Arabv,Téjo, 
Elveco, Wey, Lissó, Orkan e Galarin. 

Entre as inumeras colocações de D'Aro, devem ser cita-
das as seguintes: segundo empalaclo com Naflol no Prêmio 
Farwell aninlação, levantado por Persian Prince; segundo no 
Prêmio Primavera (animação), obtido por Galanipo; terceiro 
no Prêmio Bento de Paula Souza animação), atrás de Vicungo 
e Nascate; e terceiro no G. P. Lineu de Paula Machado, ba-
tido por Fermont e Maverick. 

D'Arc io: orna ,'ez levado á Gávea, lendo atuado no G. P. 
Cruzeiro do Sul - Det-by - terminando em bom 4.o lugar, 
atrás apenas de Gomil. Maroto e Gavai - ni. 

D'Are é filho do nacional Kalaus, de bela campanha, iii-
cluindo-se entre suas vitórias os Grandes Prêmios Indepen-
dencia e Antenor de Lara Campos. 

Juanita. a mãe do ganhador cio Prémio Xl de Agôat.o, 
também nacional, é uma irmã materna de M'a,jor's Dilemnla, 
cuja produção é a seguinte: em 1960, dcci Azil, macho por 
.Jazarie; em 1961, Baianila, fêmea por Jazarie; em 1962, abor-
tou ele Lucidon; em 1953. D'Are: em 1964, Emissário, macho 
por C'oai'aze; em 1965, Fratello, Feitiço ou Frazão nome ain-
da proposteo, macho por Kalaus; e em 1966, Guanito, ma-
cho por John Araby. 

Prêmio Duque de Caxias 

27 de agôsto - Algumas éguas candidatas 'cm poten-
cial a disputar os clássicos, uma 0u outra já tendo mesmo 
feito tentativa na citada esféra, apareceram no campo do 
Prêmio Duque de Caxias, Que, por sinal, reuniu representan-
tes de ditas gerações diferentes. 

Volanette foi para a ponta assim que a partida foi dada. 
Operette firmou-se em segundo, encivanto Fanciulla ficava 
em terceiro.; '1  seguir, vinham Guarauna. Déia e Kedra. A 
prova não sob-eu qualquer alteração até a reta final, quan-
do então Fanciulia avançou e passou por Operette, aproxi-
mando-se de Volanette, oue, todavia, linha reservas. Estabe-
leceu renhida luta 'eilre as ditas concorrentes. Faltando 
200 metros para o disco, a elas juntou-se Guarauna 'e então 
as três éguas, cabeça a cabeça, cruzaram 'o disco. O 'olho 
mecanico" mostrou vantagem para Fanciulla, com Guarau-

a na dupla. 

Dados I.éenteos 
Prêmio Duque de Caxias - Para éguas de 4 e mais anos 

- 1.800 rn ai-eia: - Prémio: NCi'S 1.0011,00, sendo NCrS 
2.500.00 á primeira. NCrS 750,00 á segunda. NCrS 500.00 á 
terceira e NCrS 2.50.00 á quarta. 10' aos criadores. 

lo. Fanciulia fêmea, castanha, 5 anos, de São Paulo. 
por Race liorse e Veneta, do Haras Santa Therezinha:, 55 kg, 
Clóvis Dutra. Treinador, Juan José Gonzalez. 

2.o. Guarauna fêmea, castanha, 4 anos, ele São Paulo. 
por Ma de C'ocagno e A. A., da sra. Zélia G. Peixoto de Cas 
iro, 58 kg, Carlito Taborda. Treinador, Mário de Almeida. 

3.o. Volanette 4êmea, cestanha, 4 anos, de São Paulo, 
por Nahler e Quatrela, do Stoct Cruzeiro), 54 kg, Augusto 
Cavalcanti. Ti-einadcr, Roberto P. Corrêa, 
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HARAS PRELÚDIO 
Propriedade de Mário D'Andréa - Itapeva, São Pauto 

Reproduto res 

J E L A N T E 
Cast. 	1961 

S. Paulo 

	

Pewter 	Owen Tudor 

	

Platter 	)ennydang 

Bieneran 

	

Elegância 	Batuta 

BE L  

	

Cast. - 1958 	 Tourbilion
La  

S. Paulo 	
Fontame 	Folie  

Dark Legend 
A R O Legend of 

France 	Francilie 
Ai. 	1957 	 Percebe lma S. Paulo 	 Pa 	Perlita 

Reprodutoras 

ÂMOR[LA: Pewter Platter e Lêda - ÂNNALISA: Solilo e Arabela - BABOSA: Pros- 
per e Cloche - BAILA: Sayani e Sica - BAIONETA: Blackamoor e Flandres - 
BEFA: Vagabond II e Unde - BRENHA: Swatk4w Tail e Quilha - CAPELA: Saya- 
ni e Ranis - DESFILADA: Swallow Tail e Victory - DIVINA: Jabuti e Chala - DO- 
DE: Pewter Platier e Dacelite - ESTEROPE: tacr e Martingala - GEPITA: Swal- 
icw Tail e Pepita - Gt.EDÂ: Pewter Plater e Lêda - 1 LIKE: Coaraze e TUa - iA- 
MACÂN BLUE: Monirnarire e Alabada - LABIOS ROJOS: El Trovadere e Red Lips 
- IA BIANCA: Flamboyant de Fresnay e Merveilleuse - LAZAGA: Nordice Zagala 
- 01: Bieneran e Só - OKRI: Bteneran e Okra - POSEIDA: Selim Hassan e Po- 
mcne - OUEEN STAR: Cyrnos e Miss Grace - UNDANTE: Ouebec e Oreja. 
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4.o, Operette (fênica, alazã, 4 anos, de São Paulo. por 
Faublase Fanfare, do Haras São Bernardo S. Ao 56 kg, 
Albênzic Barroso. Treinador, Alexandre Ro.tworowski. 

Em 5.o, Déia, 54 kg, A. Masso: e 6.o, Kedra, 55 kg. .1. M. 
Arnorim. 

Tempo. 114" areia leve); recorde, 111", de Masteréu 
Diferenças: cabeça e pescoço - Criador. Haras Santa Thera-
zinha srs. Phelipe e JorgeAzer MalufO 

Á ganhadora 
Fanciulia tens 19 apresentações, de que resultaram 5 pri-

meiros, 1 segundo, 4 terceiros e 3 quartos lugares; portanto 
em 6 000rtunidades, não obteve colocação. A soma de seus 
prêmios é de NCrS 11.015,00, dos quais NCrS 9.500.00 corres-
pondem ás vitórias e. pois, os restantes NCrS 2.515,00 ás co-
locações. 

Em 1965. F'anciulla correu 7 vézes, ganhando uma: Pré-
mio Aimóe 1.300 metros, areia. 82" e 8 10). derrotando 
Douris, Mis En Phs, Isplatina. Krakatua, Ladeei-. Susak, Fa-
lupa, Faz Bem e Pureza. No ano passado, tendo igualmente 
corrido 7 vézes, obte'e 3 vitórias: Prêmio Murta 1.600 me- 

tros. areia, 100" e 3 101, .sôbi'e Liteira, Farsta. Lerjuaz e Sota 
Ketrum; Prêmio Nefretete ,1.500 metros, areia. 94" e 5.10), 
batendo Bell'e Dama, Fayence, Kihala, Jamina e Teouila; e 
Prémio Adil (2.000 metros, areia, 128'), derrotando sua unica 
adversária. Igual. Nesta temporada, Fanciulla correu 5 ve-
zes, não se colocando apenas em uma delas e levantando a 
prova aqui em foco. 

O prémio DuqLi'e d'u Caxias. que Fanciulla conquistou, 
foi por ela disputado também em 1966, ocasião em que não 
foi (te todo feliz, pois entrou em ouai -fo, atrás de Nefretete, 
Kirma e Kilroy, adianlando.se de Colancy. Finestra e Mon-
t'emaná. 

Fanciulla, de criação e propriedade do Fiaras Santa The-
rezinha, é filha dos nacionais Race Horse e Veneta. O cava-
lo, um (los bons filhos da grande égua Garbosa Bruleur, ven-
ceu 6 provas em Cidade Jardim e sua produção é pequena, 
mas conta com elementos bons, tais como F'e'lnila e Hulha 
Azul. A égua, dona de bela origem, tem em Fanci Lula seu 
Primeiro produto; a seguir (1963), ficou vazia de M'elody Fali': 
em 64 não houve noticia a respeito; em 65, deu Jdola, fêmea 
por MelOdy Fair e, no ano passado, deu Jirau, macho, também 
P01' Melod',' Fali'. 

Prémio J. B. de Paula Souza 

2 de setembro - O Prèmio J. 13. de Paula Souza, que 
reuniu potrancas de 3 anos, serviu para que Milha. Azul mos-
trasse qualidades, despontando como- radiosa promessa. 

Dada a partida, após a retirada do confirmador, Hulha 
Azul saiu na ti-ente, mas diversas competidoras corriam bem 
próxima dela. Na variante, 1-tulha Azul livrou vantagem algo 
maior. enquanto Malibu, Hespanhola, In.shacla e Amsville 
lotavam pelo segundo lugar. No meio da reta, a vanguar-
deira começou a desgarrar, perdendo terreno, ao tempo em 
que Hespanhola progredia juntamente com Amsville, esta 
junto da cêrca interna. Nos últimos 100 metros, Hulha Azul 
teve a sua vitória sêriamente ameaçada por Amsville, que 
atropelou impetuosamente e que, após haver passado por 
Hespaihola, se aproximou perigosamente de Hulha Azul, 
que, no entanto, ainda conservou diminuta vantagem ao 
s'ruzar pelo espelho, conforme positivou a chapa fotográfica. 

Dados téCltie()S 
Prêmio J. B. de Paula Souza - Para potrancas naciunas 

de ,3 anos - 1.000 m (grama)  -- Prêmio: NCrS 4.800.00, 
sendo NCrS 3.000,00 á primeira, NCrS 900,00 á se-
gnda. NCrS 610,01 á  terceira (- NC'rS 300,00 ii quarta coo 
cadas. ltC aos criadores. 

lo, Hulha Azul dêrnea, alazã, 3 anos, de São Paulo. pui' 
Race 1-Torso e Parafina, do Haras Santa Therezinha), 55 kg. 
Clóvis Doira. Treinador, Juao José Gonzalez. 

2.o, Amsville Ifemea, alazã, 3 anos, de São Paulo, por VaI- - 
m  e 1-Iavoc. do Stud Tutu), 58 kg, Gastão Massoli. Treinador, 
Francisco F. Navarro. 

3.o, Hespanhola )fêmea, castanha, 3 anos, de São Paulo 
por Melody Fair e Harpavi, do Haras Santa Therezinha', 55 
kg, Carlos Lombardo. Treinador, Juan José Gonzalez. 

4,0, Urutá (fêmea, castanha. 3 anos, do Paraná. por 1-lorca  

de e Biá, do Haras Pi'èto e Oui'oi - 58 gg, João Paulo Martins. 
Treinador, Nelson Portella. 

Em 5.o, Agitada, 55 kg, L. Rigoni; 6.0, Malibu, 55 kg. A. 
Bolino: 7.o, Inshacla, 55 kg, U. Bueno; e 8,0, Chame D'Oi. 
58 kg, J. Santos. Não correram Mv y  Word e Ivresse. 

Tempo, 60" e 5 10 grama levg e 	recorde .57" c' 610, de 
Teima - Diferenças: mínima e cabeça - Criador, Fiaras San-
ta TOere-zinha )srs. Phelinpe e Jorge Acer Matuto 

A ganhadora 
1-Tulha Azul só atuou 3 vêzes, Na t'.sti'éia, a 12 de agôs 

to, corrida com muita precipitação, perdeu o Prêmio Fim-
dação dos Cursos Jurídicos 1.300 m, areia leve) para Ex-
pansão, alcançada que foi nos últimos saltos, adiantando-se 
a Agfa. Una, Gemenha, Uwajima, Perle e Alis. Duas sema-
nas depois, levantou fàcilm-ente o Prêmio Irony, em 88" e 
1 10 para os 1.400 m tareia levei, derrotando Messiva, Negligf', 
Manos'a, Inertia, Umuarama, Because. Evocadora e Toilette. 
E. rumo resultado de sua terceira tentativa, levantou o Pré-
mio J. B. de Paula Souza. Assim, em 3 apresentações, Flulha 
Azul obteve 2 primeiros e 1 segundo, somando NCi'S ...... 
6.500,00 os seus premios. As vitórias correspondem NOS. 
5.500.00 e à colocação, os NCrS 1.0)0,1)0 restantes. 

1-Tulha Azul descende de Race Horse, um nacional ganhador 
de 6 provas em Cidade jardim, onde obteve igualmente inú-
meras colocações. Entre .seus poucos filhos já corridos, con-
tam-se Fanciulla e Evening World. 

A mão. de Hulha Azul é a nacional Parafina, que no ha-
ras tem a seguinte produção: em 19(12, (leu Fabian, macho 
Por Minotauro: em 1963, fitou vazia (te Melody Fair; -em 1964. 
(leu Hulha Azul; em 1965, deu Inquieto ou Inquérito (nome 
ainda em negistrol, mchn por Melody Fair, e no ano pas-
sado ficou vazia de Melody Fair. 
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Fanciul.la, Gnaïaóno e Vel.anette chega?)) 
ao disco muito juntas 
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Haras Ipiratkga 

JAGUÂRIÚNA - S Paulo 

GARANHÕES EM SERVIÇO 

JÁTILLE 
	

ADIL 

(Cost. 	1 960) 

Brasil 
	

CASTILLE 	NASRULLAH 

KURRU PAKO 

(Cast. - 1962) 

Brasil 

Al- MABSOOT 

BERCEUSE 	GALCADOR 

MÁNGUÁRI 
	

KING SALMON 

(Alaz. - 1945) 

Brasil 
	

GLOBERA - SPARUS 

TÁKT 
	

GUNDOMAR 

(Cast. - 1949) 

Alemanha 
	 TAKONIA - OLEANDER 
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7 de setembro - Uma boa oportunidade proporcionou o 
Prêmio Faro - eH aos piodittoa de 3 anos não ganhadores de 
prova clássica ou grande prêmio. Osman, a vencer, se trans-
formou em uma autêntica promessa. 

Oboé e Aundel saíram em lota e assim vieram' até a 
reta, quando então Aundel dominou o favorto, que esmo-
receu rapidamente. Uma vez na frente. Aundel viu-se atacado 
Por Osinan, que o dominou e seguiu firme rumo ao disco. 
Usk, que no pulo de partida se atrasara, surgiu em forte atro-
pelada, apenas nos ultimos metros, para obter o segundo 
lugar, enquanto Urhany finalizava a seguir. Ulan mancou do 
rante o percurso. 

Dados técnicos 
Prémio Farwell - Para produtos nacionais de 3 anos, sei; 

vitória clássica ou em grande prêmio - 1.300 m (grama) --
Prémio -. NU rS 4.800,00, sendo NCr$ 3.000,00 ao primeiro. NCr 
900,00 ao segundo, NCrS 600,00 ao terceiro e NCrS 300,00 ao 
quarto. lO'. aos criadores. 

1.0, Osman macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, por 
Takt e Morena 11, do Haras Mato Grosso), 56 57 kg, Dendi -:o 
Garcia. Treinador, Sebastião Garcia. 

2.o, Usk macho, castanho, 3 anos, elo Paraná, por Quin-
tiliov e Pinkilv. do Fiaras Prêto e Ouro), 56 kg. Loacir Ca-
valheiro. Treinador, Nelson Portella. 

3,0, Urbany macho, alazão, 3 anos, de São Paulo. por 
John Arabv e Maria Perigosa, do Stud Tutu;, 56 kg, José 
Fagundes. Treinador, Francisco V. Navarro. 

4,0, Ulan ii macho, castanho. 3 anos, do Paraná, por l-lui'-
cade e Maki, elo sr. Gustavo Schilte. 56 kg, Alhênzio Barroso. 
Treinador, Nelson Porteila. 

Em 5.0, Aundel, 56 kg. L. Rigoni; e 6,o, Oboé, 56 kg. .1. 
O. Silva. 

`1 Mancou. Tempo, 82" e 5 10 grama pesada;; recorde. 
77" e 4 10, de Boiar. Diferenças: 1 corpo e 2 corpos. Criado-
res, Haras Jahu e Rio das Pedras srs. J. .Adlhemar e Nelson 
de Almeida Prado;. 

O ganhador 
A campanha de Osman soma 8 apresenlacões, ele que re-

sultaram 2 primeiros, 1 segundo, 2 terceiros, 1 quarto e 1 
quinto; entrou, pois, uma vez apenas "fora de prémio". Já 
levantou NCrS 8. 125.00. correspondendo NC'rS 5.50(1,111) ás vi-
tórias e NCrS 2.625.1)1) ás colocações. 

A outra vitória de Osman foi obtida no início de julho. 
Trata-se do Prêmio 1 Congresso Nacional de Auxiliares de 

u 
Os-moo alcanço o disco COOL quase wot corpo 

inteiro .sõhre UsO 

Enfermagem. em 1.300  m, na areia leve. O filho de Takt 
derrotou então a Sorto, Ornelio, Univers, Manzo, Marino. Ulan 
e Alpino, marcando 82" e 510. 

Osman é filho de TakI, reprodutor com poucas gerações 
cm atividade, mas já vitorioso, comprovando que se trata ele 
uma feliz importação. Entre seus filhos devem ser citados 
King Scolch, Karalê, La Fiesta, Luxo, Kid Galahad, Londou. 
King 'Fwis - Mare!la e Mouslache. 

Morena 11, a mãe ele Osman, leni uma vasta produção, 
a saber: após ter abortado de Savani, em 1951, e ficado vazia 
em 1952, deu, em 1953. Bourbon, macho por Minotauro; em 
1954, Conquerant, macho por Flainhoyant de Fresnay; em 
1955, Dianela, fêmea por Four 1-lilIs; em 1956, Estilhaco, ma-
cho por Kameran Khan; em 1957, Fascinante, fêmea por Ka-
meran KOan; em 1038. Ousa, K'mea por Flarnboyanl de li'res. 
o -ay; em 1959, 1-lula BeIle, fêmea por Kameran Khan: em 
1030, haia, fêmea por Flamboyant ele F'resnav: em 1961, Jaca-
randá, fémea por AI Mabsoot; em 1962. King Madison, macho 
por TakI ; em 1963, sem noticias; em 1964, Osinan; em 1965. 
Paisagem, fêmea por Borpham; e em 1966, Quartel, macho 
por Burphaoi. 

Prêmio José Bonifácio d.e Aridrada e Sika 

7 de setembro - Produtos de 3 diferentes gerações, cuja 
caracteristic'a marcante é a velocidade, formaram o frondo-
so campo do Prémio Joyé Bonifácio de Andrada e Silva. 
O resultado serviu para que Zarelha voltasse a reafirmar 
altas Qualidades. 

Dada a partida somente depois da retirada do confir-
mador, Xicitngo apareceu na frente, livrando pequena canta. 
,em sõbr-e Zaburro e Eondone'an, ouc corria pelo centro da 
pista; logo atrás vinham Zarelha e Gardingo. Em seguida á 
passagem pela variante, Xicungo cansou, enquanto Zaburro 
e Bandoneon passavam a lutar pela vanguarda. Q'aando Ban. 
doneon dominou Zaburro, apareceu Zarelha com boa ação, 
correndo unto á cêrca interna .A égua acabou suplantando 
o cavalo nos último, metros, Gardingo oh; ave o terceiro toga 

Os dados técnicos desta prova são os segoinle 

Dados técnicos 
Prémio José Bonifácio de Andrada e Silva - Para pro-

clutos nacionais de 4 e mais anos - 1,000  m (grama ) - Pré-
mio'. NC rS 4. 001)00, sendo NCrS 2.500,00 ao orimeiro, S'CrS 
750,00 ao segundo, NCrS 500,00 ao terceiro e NC'rS 250,00 ao 
quarto- colocados. 1W1 aos criadores, 

1.0, Zarêlha fênica, alazã, 4 anos, de São Paulo. por Pa-
rati e Fuerza Bruta, do Slud Jorna;, 54 kg, ,João -M. Amorim. 
Treinador, Avelino Piot lo, 

IM 



2.o, Bandoneon macho, castanho, 5 anos, de São Paulo, 
por Nordic e Vilania, da sra. Rosario C. de Ruiz . 55 kg. 
Juan MrchanI. Treinador, Emiti(> Ruiz. 

3.0. Gardingo macho, castanho, 4 anos, de São Paulo, por 
Fort Napoléun e Sodoma. do SI tid São Sepé, 56 kg, Eduardo 
Le Mener Eu, Treinador. Joanin Mariani. 

4.0. Aguala ifêiiiea, castanha, 4 anos, do Rio Grande do 
Sul, por Astro e Lã Derniére, do Stud Campeão), 54 kg, José 
Fagundes. Treinador, Francisco V. Navarro. 

Em 5.o, Zaburro, 56 56 kg, D. Coreia; 6.o, Xicungo. 58 kg, 
A. Barroso; 7.o, La Fiesta, 54 kg. A. E'olinu; 8.0, Wev, 56 kg, 
L. Rigoni; 9.0, Billy Beta, 56 kg, S. lodice; 10.0, Jovial Prin. 
i'ess, 53 kg. L. Cavalheiro; e 11.0, Químico, 56 kg, J. AIves. 

Tempo. 59" e 4 1)) grama pesada; recorde, 57" e 6 10. de 
TeIma. Diferenças: 1 corpo e 2 corpos. Criador. Fiaras Prelú-
dio ler. Mário IYAndréa 

. gallI'Iu(Ior(I 

Excelente com pan a já com priu Zarelha. Em Cidade Jar-
dim ela correu 8 vezes, para obter 5 vitorias, além de 2 se-
gundos lugares: desta forma, uma única véz não se colocou 
:'ios 1.6(1(1 m cio G. P. Presidente Luis Nazareno de Assum'p-
ção, levantado por \T0115  Voilá .Apó.s ésse malogro, foi subme-
tida a prolongada cura, tendo atuado uma vêz coo São Vi-
cente. para testar o estado de seus locomatore, e não obteve 
colocação. A prova, em 1.200 m, foi vencida por Queislo. 
Reaparecendo no Prêmio José Bonifácio de Anciracla e Silva. 
.já aUN'i'id, pôde reatar o fio dos seus triunfos. 

Após obter dois segundos lugares, um em 1.200 nu, para 
Odile, e o outro em 1.400 m, para Aguala, Zarelha encetou 
tu sério '(e suas vitórias, ora' furam as eguintc's: Prêmio Tela 
1.200 o, 74'' e Itt)). pela variante), áatendo Nadir. Euripe, 

Fanning Breeze, Era Nova, Flexa Alada, Riuska, Grimace. Ai. 
c'ina e Flor do Tempo; Prêmio Brina 11.200 m, 74" e 7 10, 
grama pesada, derrotando Tinciava, Evermiss, Sãbbia, Tremia, 
Leditera .Jaimbé e Gavctv; Prémio Anchieta (1. 000 na, 60" 
e lO, grama pesada), suplantando La Fiesta, Dicearca, Ae-
gina Lady, Lamandra, Glide Air. Fabulista e ,Jovial Princeso; 
Prêmio Candido Moita (1.400 m, areia macia. 86" e 6 lOt, 
superando Furna, Gelha. Fabulista e Guinada; e c) Prêmio 
Jose Beni)ácio de Aridrada e Silva, mui localizado, o que sig-
nifica que os seus 3 últimos triunfos foram obtidos em pro-
vas de animação. 

Ziurêllia iii levantou premios no valor de NCrS 13.000,00, 
sendo oito ás vitórias correspondem NCrS 11 .500.00 e os res-
tantes NCrS 1.500,00 ás colocações. 

Zarélha descende do nacional Parati, de boa campanha 
e de excelente origem, e da estrangeira Fuerza Bruta, cuja 
produção é a oue se segue: em 1952, deu Rebeldia, fêmea por 
i-tih Sberif; em 1953, vazia de I-ligh SiueriI; em 1954. Terra 
Nova, fêmea por l-lelíc'ao; em 1955, Unica, fêmea por BIa. 
c'kamoor; cm 1956, Vizard, macho por Heron; em 1957, Azou-
gue, macho por Heron; em 1958, Bromélia, fêmea por Neru; 
era 1959, não foi padreada; em 1960. Domitila, fêmea por 
Maki; em 1961, sem noticias; em 1962, sem noticias; em 1963. 
Zarêlha; em 1964, vazia de Atenien te; em 1965, não foi pa-
dreada; e em 1966, sem noticias. 

Prêmio Prirnavra 

17 de setembro - O campo cio Prêmio Primavera não 
saiu frondoso: leve apenas 4 inscrições, mas êsse fato não 
impediu que a prova tivesse um percurso sensacional, termi-
nando por oferecer um arremate magnífico. AsIc for It, que 
desde o inicio de sua campanha vinha mostrando qualidades. 
levou a melhor. 

Dada o partida, Poseidon tropeçou, atrasando-se. AsIc 00 

1t foi para a ponta e regulou uni ritmo moroso á corrida. Os-
man .Muc' Mac e Poseiclon corriam depois, na ordem. No 
final da reta oposta. Poseiclon forçou e passou para o segun-
do lugar. Na curva não houve alterações e, na reta, Poseidlon 
atacou AsIc for II. Êste, contudo, resistiu sempre e, no final. 
ainda livrou maior vantagem, para ganhai' por quase dois 
corpos. 

Dirulos Iéenieo. 
Prêmio Primavera - Para potros nacionais de 3 anos 

609 m grama Prêmio: NCrS 4.80000. sendo NCrS 
3.1100,00 ao primeiro, NCrS 900.00 ao segundo, NCrS 600(1(1 
ao terceiro e NCrS 3(10,1(0 ao quarto. jo'; aos criadores. 

lo. Ask for It (macho, castanho. 3 anos, de São Paulo, 
por Jolly .Joker e Pastime, do Haras Faxina), 57 kg. Luiz Ri. 
goni. Treinador. Alberto Altermann F.o. 

2,0, Poseidon 'macho, castanho, :3 anos. (te São Paulo. por 
Gaudeam os e Ilainy, cio Haras São Bernardo S......54 kg. 
Albnziu Barroso. Treinador, Alexandre Rostworciwski, 

3.o, Osman (macho, castanho, 3 anos. de São Paulo, por 
Takt e Morena II, do haras Mato Grosso), 58 kg. Dendico 
Garcia. Treinador, Sehastião Garcia. 

4.0, Muc Mac macho. caslanho, 3 anos, de São Paulo. por 
Peter's Chuic'e e 'I'Lilfluc l-Iiimac, cio Stucl M.. M . M . 1. 54 kg. 
José Alves. Treinador, Joaquim Bueno Gonçalves. 

Tempo, 100'' e 8 10 grama levei: recorde, 96" e 2 10, 
de Salmon. Diferenças: 2 corpos e 1 corpo. Criador, Haras 
Faxina isr. 1 lenrique de Tuleclo Laia. 

O ganhador 
Tendo sido apresentado 8 vezes, Ask foi ,  it obteve 3 

primeiros, 1 segundo e 1 quarto lugares, bem como, em 3 
upoi'tunidades não entrou colocado. Seus prêmios somam NCI -S 
9. 17,00, assim divididos: NCr$ 8. 000,00 pelas vitórias e NCrS 

75t,OC pelas colocações. 
AsIc for It esticou em fevereiro obtendo uni segundo no 

Prêmio Impacto. em 1 .1(1)0 iii. para (Juldlbero; :1 semanas de' 

HARAS 28 DE OUTUBRO 

Atibcio (Km. 74 - Atiboia - Perdões) 

Reprodutor 

Levino - 1961 
Burpham 

Scottish Dilemma 

Reprodutoras 

Gamela - 	 1956 

Ibaubi - 	 1959 

Landa - 	 1959 

Calefia - 	 1960 

Vedetinha 1959 

En Route - 	 1958 

Decisão - 	 1960 

Enzima - 	 1962 

Amazita - 	 1954 
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Pois, disputando o Prêmio Kasman, levou a melhor, batendo 
Mister Cônsul, Urhany, Sargento San nders. Que Amor, FIa-
1)0V, Bbie Jack e Meholi 1 .000 m, GP, 63'' e 2 10) tentou a 
seguir o Prêmio Outono, mas não foi de todo feliz: entrou 
em quarto e a prova teve Predominante como ganhador; tam-
bém no G. P. Antenor de Lara Campos, levantado por Caruru, 
não teve êxito, cruzando o disco em quinto; o mesmo sucedeu 
no Prêmio Junior. em 1.400 m, no qual foi o sétimo a chegar. 
Reaparecendo um mês depois, Ak for It venceu o Prêmio 
Indocile (1. 500 m. AL. 93" e 3 10), batendo Giant, Mindiénne, 
Kin's Joy Osman. Olmeiro, Halesco e Tambaú. A seguir, 
tentou o G P. Ipiranga, prova conquistada por Giant sôbre 
Caruru e Indocile, e não teve êxito. P01' fim, disputou a  prova 
aqui em foco, conquistando-a de forma a totalizar 3 vitórias 
em sua curta campanha. 

Ask for It é filho de produtos nacionais: Jolly Joker e 
Pastime, como éle próprio nascidos no Haras Faxina. joilv 
,Joker foi um dos melhores elementos de sua geração, tendo 
vencido 11 vêzes em Cidade Jardim, inclusive os Grandes Pré-
mios Manfredo Costa Jr.. Manoel da Nóbrega, Raphael de 
Barros, Consagração. Antonio Prado e Almirante Barroso. 
Sua produção é pequena, contando-se entre seus filhos o 
cavalo Raven, 1)0111 ganhador inclusive na Venezuela. 

Pastinie, a mãe de Ask for It, tem a seguinte produção: 
em 1960 deu Tietense, macho por Idaho: em 61, Increible, 
fêmea p01' Idaho; em 62, Venezia, fêmea por Noceur; em 
63, sem notícias; em 64. Ask for It; em 65, sem noticias; em 
66, Chear Up, fênica por Xaveco; e nesta temporada ficou 
vazia de Ring's Favoui'ite. 

Prêmio Candido Egydio de Souza.Araniia 

23 de setembro - Potrancas de 3 anos disputaram o Pró-
mio Candido Egydio de Souza Aranha, que foi cumprido em 
clima de grande expectativa, pois marcaria o encontro entre 
Patience, considerada a segunda potranca da geração, ape-
nas inferior á sua companheira Plioto Ftnish, e Dulcine, que 
vencera as duas provas que até então disputara e que se fa-
zia untar por sua magnifica origem. Patienc'e levou 3 kg a 
mais. O êxito coube á Dulcine, e da forma mais brilhante 
possível. 

Rápida a partida, tomando a ponta Dulcine, com Peti.ence 
na segunda colocação, mais atrás corriam Viva Mulata e Ama. 
ville. Nos 1.300 rn, Patience tentou ultrapassar Dulcine, mas 
esta, alertada por seu joouei, voltou a livrar pouco mais de 
um corpo. Viva Mulata e Amsville acompanhavam á distancia 
a luta. Só no final cia curva da Vila Hipic'a foi que Patience 
diminuiu a diferença que a separava de Dulcine e, cima vez 
na reta, atacou a invicta. Estabeleceu-se então renhida luta. 
tendo Patience chegado quase a igualar a linha de Dulcine. 
Mas, faltando 200 m Pala o disco, Dulcine "quebrou" a dis-
tancia de Patience e voltou a se destacar, ganhando por (loja 
corpos. 

Dados técnicos 
Prêmio Candido Egydio de Souza Aranha - 1-'ara potran-

cas nacionais de 3 anos - 1.609 m grama - Prémio: NCrS 
4.80)1.0(1. sendo NCrS 3.000,00 à primeira. NCi'S 900,00 a se-
gunda, NCrS 600,00 a terceira e NCrS 300.00 á quarta coloca. 
das. 10' aos criadores. 

lo, Dulcine fênica, alazã, 3 anos, de São Paulo. por Coa. 
u'aze e Dulce, do Stud Seabra). 55 kg, Luiz Rigoni. Treinador, 
Waidomiro Xavier. 

2.0. Patience fêmea, castanha. 3 anos, de São Paulo, 1)01' 

Gaudeamus e Pro.sodie, do Haras São Bernardo S.A.), 58 kg, 
Albónzio Baiu'oso. Treinador, Alexandre Rostworowski. 

3.o, Viva Mulata fêmea, castanha, 3 anos. de São Paulo, por 
Empyreu e Corvina, do Stud If Mcney), 55 kg, José Alves. 
Treinador, João de Castro Gocloy, 

4.0, Amsvi!le fêmea, alazã, 3 anos, de São Paulo, por 
Valmy e Havoc, do Stud Tutu). 55 kg, Gastão Massoli. Trei-
nador, Francisco V. Navarro. 

Tempo, 101" e 1 10 grama pesada): recorde, 96" e 2.10, 
de Salmon. Diferenças: 2 corpos e 1 corpo. Criador, 1-laras 
Guanabara )srs. Nelson e Roberto Seabra) 

Á ganhadora 
Dulcine estreou a 29 de julho, oportunidade ,  em que, 

disputando o Prêmio M'alibu, obteve sua primeira vitoria, abrin-
do mais de 4 corpos sôbre Upiara, vindo depois Mavis, Nestle, 
Maponga, Ligia, Toilette e Vayua, completando os 1.400 m,  

em pista dc areia leve, no tempo de 87" e 4.10. Voltou a cor-
rer a 27 de agósto, para ganhar em 94" e 5 li) (areia leve) 
os 1.500 m do Prêmio Viva Mulata, batendo Insignia por 2 
corpos, chegando a seguir Mavis, Amusante e La Xaxá, e, 
por fim, conqu atou a prova aqui em foco. 

As 3 vitórias de Dulcine, em identico numero de apre-
sentações, representam NCrS 8.000,00 em prêmios. 

Dulcine e filha cio cavalo francês Coaraze, de grande pre-
valencia no turfe brasileiro, e cia égua nacional Dulce. Coaraze. 
ganhador clássico em seu país, inclusive do Derby tPrix du 
Jockey Ciub, tem tido no Brasil uma produção excepcional, 
bastando cilar os nomes de alguns de acua filhos para justi-
car tal afirmativa: Emerson ) reprodutor de exito na França 
e invicto nas pistas), Coaralde, Xa,sco, Hvpocrite e Coarazito, 
todos ganhadores classicos e já integrados na reprodução, 
além de Faxeiro )reprodutor, Old Spanish, Tallandia (vence-
dora clássica e reprodutora, Dulçor e outros mais. Por outro 
lado, também na França deixou bons ganhadores, entre eles 
a égua La Mirambule. 

Dulce, a mãe de Dulcine, foi nas pitas cima das melhores 
éguas nacionais de todos os tempos, tendo vencido os Gran-
des Prêmios Diana, Barão de Piracicaba, João Cecilio Ferraz, 
Silvio Alvares Penteado (duas veles), São Paulo (Derby Sul-
Air..ericanm, .Jockev Club, Marciano de Aguiar Moreira. Con-
sagração, José Gualhemozin Nogueira, Criação Nacional e De-
zesseis de Julho. Foi a campeã de sua geração, sem exclusão 
dos machos, e triplice-coroada entre as éguas. No fiaras, sua 
produção é a seguinte: em 1960, deu Dulcine, fêmea por Coa. 
raze, exportada para a França, onde ganhou 4 provas; em 
1961. Dulciana. fêmea por Cobalt, exportada para a Alemanha, 
onde venceu; em 1962, teve outra fêmea por Cobatt, que moi'
reu: em 1963, Durraka, fêmea por Nisos, em treinamento; em 
1964, Dulcine; em 1955, Duhamel, macho por Nisos; e em 
1966, Dulciner. fêmea por Tang. 

Du.icine, com grande classe, .iLstnoc'o! 
Patience e Viva Mulata 



Nearc'o, filho de Pisaras e 
Nogara, por Hat're.sac 11, 

noi cavalo italiano nascido 
cai 1935, que tem exercido 
uma notável influência  no 

criação mundial de animais 
puros- de corrida. 

XT U A D1 1 (\ 

e sua descendência masculina 

O autor dêsse trabalho, que 
TURF E FOMENTO apresen-
ta, Sr. Samir Abujamra, é um 
dos jovens estudiosos das coi-
sas da criação, que já se cre-
dencia não só por seus conhe-
cimentos mas também pelo 
trabalho que vem exercendo 
em benefício da "elevage" 
nacional. À iniciativa própria 
tem sabido aliar sua função 
de representante no país 
da tradicional The British 
Bloodstock Agency Limited e 
da credenciada Bloodstock 
Breders' Annual Review. 

Em 1967, as vitórias de Rosal Palace 
nos 2000 Guinéus e no Derby de Ep-
som; de Fleet nos 1000 Guinéus: de 
Pia no Oaics e a extroordinaria cam-
panha dos filhos de BoId Ruler em pis-
tas norte-amei ira nas 101 niIIiioi 001) rt ii - 
nas, trais uma vez, as considerações 
em tôrno cia influência dc Nearco nas 
linhagens masculinas modernas. 

Como se não bastasse a excepcional 
qual idade da sua pró pia ascencl ên e a 
paterna, consagrada em todo o mun-
do, Nearco continua a imprimir-lhe 
indiscutível consistência, impondo-se 
hoje como um dos reprodutores che-
fes-de-raca cuja descendência direta 
masculina maior numero de animais 
clássicos tem produzido nos Estados 
Unidos da América do Norte (, Ingla-
terra. 

Nascido na Itália em 1935, Near'o 
era filho de Pharos e Nogara, por 
Havresac II e Catnip por Spearmint. 
Sua mãe foi ganhadora dos 1000 e - 
2000 Guinéus Italianos e provou tsr-
hém, iii rum o m qualidade  reprodutora - 
tendo produzido, além de Nearco, N ic-
colo Dell'Arca mor Coronachi, Nico' 
laus por Solario. Nakamuro por Cc-
meronian). Naucide (por Bellinh, Ner-
vesa por Ortelto . - a Única fêmea 
- King of Tara (por El Greco ou To-
bido) e Nicola D'Arezzo (por Ortell) 
que, com exceção dos dois Últimos. 
cumpriram ótima camgaohi, nas pistas 
e foram muito bem sucedidos na ri-'-

rod uçã o, 
Catnip, a mãe de Nogara, nasceu na 

Irlanda em 1910 e, 0P05 campanha bas-
tante modesta, fui inscrita nos leilões 
de Newmarket, em dezem Oro de 1915 
Ali Fedi'rico Tesio a adquiriu ali - avós 
do insignificante lance de 75 guinéus, 
sem sequer imaginar que ela tornar-
se-ia mima das grandes bases do incon)-
parável êxito da sua criação. 

Defendendo nas pistas a gloriosa 
farda do seu criador. Nearco foi imba-
tível. Em distâncias que voriaram de 
1.000 a 2.800 metros, obteve quatorze 
vitórias em igual número de apresen-
tações, entre as quais o Derby Italia- 

ou e o Grancl Prix de Paris. Logo após 
o encerramento da sua camoanha, em 
1039, Federico Tesic vendeu-o para a 
Inglaterra por sessenta mii libras - 
soma elevadíssima para a época - - 
tendo Nearco naquele meí.y o ano i oi-
n'ido suas funções de reprodutor. 

Itoje. decorridos 28 anos cio seu in-
gresso na reprodução e 10 da sua 
morte, Nearco sustenta posição de 
absoluto desl actue  no cenário tu rfísti-
co munial. Além de ter liderado as 
estatísticas cIo reprodutores na Ingla-
terra em 1947, 1948 e 1949 e obtido o 
terceiro lugar em 1950 e o segundo 
em 1951 para seu filho Nasrullah), 
vários dos seus filhos tornaram-se 
grandes reprodutores e pais de repro-
dutores, sendo possível prever que 5011 

nome prosseguirá em evidência pai 
bastante tempo, como bem atestam os 
resultados clássicos mais recentes 

Nasrullah 
Analisando scmmuiriamente a produ-

ção masculina de Nearco, encontramos 
Nasrullah em primeiro lugar, nascido 
em 1940, cio cruzamento com a égua 
Mumtaz Begum, por Blenheim e Mum-
faz Mahal, por The Tetrarch. Deferi-
detido as cores do Aga Khan, seis 
criador, desenvolveu campanha que, 
apesar de muito boa, não chegou a 
sei- brilhante. Obteve cinco vitórias e 
£ 3,348, valendo mencionar a terceira 
colocação conseguida no Derby de 
Epsom de 1943, para Straight Deal e 
seu companheiro de cocheiras U middad, 
Embora Dante, Nimbus e Saajirao, 
seus irmãos paternos, tivessem produ-
zido campanha bem superior a sua. 
Nasrullah revelou-se excepcional re-
produtor, tão grande senão maior cicie 
o próprio Nearco. Para que possamos 
Lei- cima idéia do sucesso que obteve 
na i'eprodtução, basta citar doe, tendo 
servido na lrlauclii por algumas esta-
cões, foi o rcproclutor líder das esta-
tísticas inglêsas em 1951. Após ter 
sido exportado paira os Estados Unidos 
da América cio Norte, ali também foi  

o líder das estatísticas eM 1955, 1956, 
1959, 1960 e 1962, tendo sido o seguis-
do colocado em 1957, 1958 e 1961. 

Seus filhos europeus de maior des-
taque foram Noor terceiro no Derby 
de Epsomç Nearula iganhador dos 
2,000 Guinéus(, Gray Sovereign, Zucche-
ro, Orgoglio e Princely Gift, devendo 
ser incluido também em sua prOdlLiÇâO 
européia Never Say Die 'ganhador do 

Dertjv e SI. Leger'. cola mãe Sin-
ging Grass foi exportada para a Amé-
rica cio Noite carregando-o no ventre, 
Grey Sovereign, Never Say Die e Prin-
cely Gift são atualmente três dos prin-
cipais reprodutores em serviço na Eu-
ropa. Êste último pertence a um sin-
dicato e encontra-se alojado no Old 
C'onnell Stud. na Irlanda enquanto 
Grey Sovereign e Never Say Die estão 
na Inglaterra, o primeiro no Datham 
Hall Stud e o segundo no nóvo National 
Stud, ambos em Neivmarket, a 1,750 e 
1,500 guinéus a cobertura, respectiva-
mente. Êssee três filhos de Nasrullah 
são elementos importantes para o pros-
seguimento da sua linhagem masculina 
na Europa. Grey Sovereign já conta 
com vários filhos servindo na repro-
dução, dos quais Sovereign Path e 
Fortino II têm tido uma produção ini-
cial bastante auspiciosa. Never Say Die, 
ganhador do Derbv, produziu uni ga-
nhacior dessa Prova, Larkspur, já enca-
minhado ii reprodução e cuja primeira 
safra completou dois anos em 1967. Ou-
tro importante filho de Never Say Die 
é lmmortality, que não caireis, mas 
produziu em sua terceira geração a 
magnífica Fleet, ganhadora dos 1,000 
Guinéus e Cc,ronation Stakes. Dos fi-
lhos de Princely Glft encaminhados ii 
reprodução King's Troop e Floribunda 
são os únicos que têm filhos rompe-
lindo nas pistas, ambos com duas ge-
rações anenas, sendo muito cedo para 
que se possa avaliar suas reais qua-
lidades. 

- A produção americana de Nasrullah 
e simplesmente fantástica. Sua impor-
tação ocorreu em 1951, época em que 
seu filho Noor, importado dois anos 
antes, já havia conseguido extraordi- 
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flát'io sucesso em pistas americanas. it 
de se supor que esse fato lenha C(>0
tribuidu de nl;tnc'ira (lecisivii para a 
compra de Nasrollah para a América 
do Norte, pois Noor ali correu dezoito 
vêzes pala obter oito triunfos, cinco 
segundCs e três terceiros lugares, vii 
lendo citar que. em três oportunidades, 
derrotou Citation. o grande campeão 
da época. 

Efetivamente, os resultados corres-
ponderam à mais exigente expectativa. 
Da p> imeira geração americana de 
Nasrullah surgiu Nashua, ganhador de 
vinte e duas corridas e quase um mi-
hão e trezentos mil dotares em prê-
mios, o oue o levou a icupar, por mui 
tos anos, a liderança mundial de so-
mas ganhas. Logo em seguida foi a 
vez de BoId Ruler, que obteve vinte e 
três vitórias, seis colocagoes e mais de 
setecentos e cinquenta mil dólares em 
prémios, em capanha dos dois aos 
quatro anos. 

Levado à reprodução eta 1959, BoId 
Ruler vem apresentando uni resultado 
tão raro quanto brilhante, sômente 
comparável ao alcançado pelos gran-
des numes do turfe mundial. Basta ci-
tar que até o ano de 1966, ou seja. 
com  cinco gerações nas pistas, lide-
rou quatro vêzes a estatística de re-
produtores. em 1963. 1964. 1965 e 
1966l Entre seus filhos destacam-se 
Bold Bidder, Queen Empress, Succes. 
sor, Lamb Chop. Vitriolic e principal-
mente Bold Lad, nome em tórno cio 
qual cumpre ressaltar um aconteci-
irento bastante curioso. 

Nascido em 1962 da égua americana 
Misty Morn, por Princeqcillo. BoId 
Lad, uni alazão de linda estampa, foi 
o melhor dos filhos de Bold Ruler até 
o momento. Foi considerado o líder cia 
sua gei - açao. com  quatorze vitórias e 
US 516,565 em dezenove apresenta-
ções. Um ano apos o nascimento de 
BoId Lad, a Condêssa De Granar:l fêz 
transportar para os Estados Unidos a 
égua Barn Pride, filha de Democratic 
a fim (te ser padreada por BoId 
Rulr. Dessa cobertura resultou um 
prodcm( o- macho, castanho, cujo nasci-
mento ocorreu na Inglaterra e que, 
coincidentemente, também recebeu o 
ncur e de BoId Lad. O homônimo mais 
jovem estreou em 1966 em Pistasli-
glesas defendendo as côres cia sua 
criadora, mantendo-se invicto aos dois 
anos, com quatro vitórias e mais do: 
vinte mil libras em orêmius. Portanto. 
será conveniente lembrar que existem 
dois filhos de BoId Ruler com o ines-
mo nome e ouc ambos souberam con-
firmar o prestígio cio eu ilustre pai. 

Dante 
Voltando à procleicao mast-ulmna de 

Nearco, outro de seus lii nus: lue me-
rece especial destaque e Dan+3, nas-
cido em 1942 da égua Rosy Legend, por 
Dark Legend. Excelente corredor. Dan-
te disputou nove provas, vencendo oito. 
dentre as quais o Dem'hy de Epsom de 
1945. Sua única derrota ocorreu nos 
2.000 Guinéus, ocasião em que foi su-
plantado por pescoço pelo ligeiro Court 
Martial. 

Levado cêdo à reprodução, Cante 
iniciou com grande sucesso as suas 
novas funções, sendo da sua primeiro 
geração Diabieretta, líder feminina cl 
sua turma. Logo no ano seguinte pro-
duziu Chinese Cracker, segunda colo-
cada no Oaks e mãe de Royal Chief. 
Seguiram-si' Paradiso, Daneshill, Dum-
barnie, Toulouse Lautrec, Darius e 
Carrozza, todos bons ganhadores. Dês-
ses. De rios 101 o que melho!' se houve 
nem reprodução, mandando às pistas  

animais cl 	categoria cio Derring Do, 
excepcional miiheii e: Dart Board, ler-
e-ei 'o no Der lv ele l967 Pia,cccli-
ra do Oaks di; 1967 e Darlina Boy, 
que é o seu urirneiro tubo .iã levado 
à reorocii:ção d; qual a pri!r(-il'a tu>'-
ma (st1(00 cm 1967. 

Royal Charger 
0 turfe  noite-americano acertou 

em toda a linha quando importou 
Royal Charger em 1953. Filho de 
Nearco e Sun Princess, Por Solario e 
Mumtaz Begum. este 34 partes irmão 
de Nasrullah já era reprodutor consa-
grado cinanclo foi enviado aos Estados 
Unidos. Além disso, seu filho Turn 
To, nascido na Irlanda, cumpriu 
magnífica campanha em hipoclromos 
americanos, liderando a turma dos 
dois anos e dando uma visão antecipa-
da do êxito de Royal Charger naquele 
pais. 

Sua campanha nas pistas foi de cer-
ta forma semelhante à de Nasrullah. 
Registrou sua melhor performance ao 
obter a terceira colocação nos 2.000 
Guinéus de 1945. De resto, foi um com-
redor corno existem às centenas, fato 
que não impediu, entretanto, que fôs-
se vendido ao National Stte:l da Irlan-
cia por 50.000 Guinéus, em 1947, para 
servir como reprodutor. Seus melho-
res filhos nascidos na Eurona foram 
Happy Laughter, ganhado!-a rios 1.000 
Guinéus e cluase £27.40 em prémios: 
Roval Serenade. vencedor cie ltl cal-rei-
reis; Sea Chager, ganhador dos 2,000 
Guinéus e Si. 1.eger Iriancléses; Guies 
de Retz, ganhador dos 2,000 Guinéus: 
Roval Paim, ganhador de oito corridas 
e reprodutor e o citado l'urn To, ciie 
é hoje um dos mais destacados repro-
dutores em serviço nos Estados Uni-
dos. Turn To notabilizou-se ainda pelo 
notável êxito Obtido por seu filho Hall 
to Reason tanto nas pistas como tia 1 - e-
procluc.-au. Hail to Reason, nascido em 
1958, venceu nove provas e tS 328.434 
e confirmou no haras as suas qual iria-
eles, Com apenas quatro gerações, seu 
n( o e já se colocou entre Cr melhores 
reprodutores do país, tendo sido o tem - -
ceim- o tia estatística americana dessa 
categoria em 1965 e o quarto colocado 
em 1966. No ano em curso seus filhos 
continuam confirmando seu extraordi-
nário valor, através de Proud Clarion, 
vencedor cio Kentucky Derby e da 
magnífica égua Straight Deal ganha-
cloro de mais de quatrocentos mil dó-
lares em prêmios. Hall to Reason é. 
pois, um dos valores mais autênticos 
do turfe norte-americano de hoje c', se 
levarmos em conta a sua idade, torna-
se lógica a Previsão de que lerá foto-
ro dos mais brilhantes. 

É digno de registro, ainda, o valo> 
atribudo à cobertura de Hall to Rea. 
son na estação de montas de 1967: 
US20,CG0, ou sela, cinquenta e seis mi-
lhões de cruzeiros antigos, aproxima-
damente, cifra cicie  mios da tinia idéia 
exata do prestígio dêsse bisneto de 
Nearco. 

Da produção anieric'it na de Royal 
Charger destacaram-se Mongo, ganha-
dor de 22 c'am'reiras, inclusive o Wa-
shington. D. C. Inlernalional e Idun, 
putranca líder da suma geração. 

Mossborough 
Mossborough, p0! -  Nearca e Ali 

Moonshine, por Bobsleigh e Selene, por 
Chaucer, foi muito melhor sucedido na 
reprodução do cume nas pistas. Apesar 
de ter ganho cinco carreiras e 
mnais de quatro mil e qu in bentas libras 
em prêmios. é forçoso reconhecem' que  

sua atuação  d'cimo reprodutor ultra-
passou  11 expectativa  dos mais exigen -
tes. Semi melhor produto foi Bailymoss, 
nascido em 1954 da égua indian Cali, 
por Singapore. Esplêndido corredor, 
Baliymoss ganhou oito carreiras, inclu-
sive o Derh v da Irlanda, tendo sido 
ainda di segundo colocado pura Cre 
peilo tio Dcrbv de Epsomn. Recente-
mnente, seu filho Royai Palace deu 
clara demonstração das suas qualida-
des de reprodutor e da atualidade da 
linha masculina de Nearco ao vencer 
os 2000 Guinéus e o Derby de Epsom 
no mais brilhante dos estilos. Infe-
lizmente, Royal Paiace sofreu um con-
tratempo que o impediu de participar 
do Si. Leger, oportunidade em que 
provàvelmente tornar-se-ia tríplice co- roado. 

 
Além de Ballymoss, Mossborough 

produziu também Cavan, uxcelente ga-
nhador nos Estados Unidos, Noblesse, 
vencedora do Oaks, Star Moss e Graig-
house, ambos de corta, porém muito 
boa campanha. Star Moss foi o seguindo 
no SI. Leger de 1963 e Graighouse 
venceu o Si. Leger da Irlanda , :ri 196. 

* 
Outros filhos de Nearco cuja cita-

ção torna-se necessária são ARCTIC 
STAR que, apesar de não ter corrido, 
foi muito bom reprodutor, tendo seu 
filho Fidalgo vencido o Dem-by Irlandês; 
SAYAJIRAO, irmão inteiro de Dante, 
protagonista de sensacionai disputa no 
leilão de "yelmm'lings" de 1945, onde foi 
adqtmiridlii pelo niarajã de Baroda por 
28.000 guinéus, Sayajirao ganhou o 
St. Leger e mais cinco carreiras, semi-
do seus melhores filhos nas pistas 
Indiana, também ganhador do St. Le-
ger, e 1 Say, terceiro colocado no Dem'-
by de Epsom de 1965: NIMBUS, ga-
nhador do Derby de Epsum e pai de 
Nagami, terceiro colocado nas três pro-
vas cia tríplice corou de 1958: KRAKA-
TA0, bom ganhador e pai de Taigo, 
Tacitus e Celadon, todos bons ganha-
dores e reprodutores; NARRATOR, pai 
de inúmeros ganhadores, dentre os 
quais Night 0ff, ganhadora dos 1000 
Guinéus de 1965; CHIEF lii, de boa 
campanha na França e jioje repro-
dutor na Alemanha, onde sua filha 
Alteiebeganhou os 1000 Guminéus e 
WRCTIC, vencedor de 2 carreiras 
nos Estados Unidos e, também, ótimo 
reprodutor, Pois 5C0 filho Northern 
Daner, além de ter sido o ganhador 
cio Kentucky Derby e líder dia suum 
turma americana,  tom' ii ou -se o ia aio r 

ganhador de) turfe canadense até ii 
presente data e AMERIGO, importado 
pelos Estados Unidos em 1957, reprodu-
tor de ótima média de ganhadores, temi-
dlO seu filho Fot't Moi - es-  vencido ci 
Washington. D. C. Internacional em 
1967. 

Os leitores encontrarão mia tabela 
adiante publicada a citação cronológi-
ca da maioria dos nomes mencionados 
e alguns dos seus pm'imic'ipuii;; produtos, 
cuja referência, c'onvéi salientai - , é 
apenas superficial. 

Encerrando essas breves comisidera-
ções em torno cia prorlui-tão masculina 
ele Nearco é Preciso ressaltar, mais 
uma vez. o seu caráter genérico, de 
análise superficial, sendo ponto de par-
lida para estudos mais aprofundados. 
Qcmaldluer pretensão de dar ao assunto 
um tratamento mais completo exigiria 
a citação de uma longa rêrie ele ele-
mentos pertencentes a essa linhagem, 
da qual, somente nos Estados Unidos, 
existe hoje dlcmase tinia centena ele re-
produtores. Serve, contudo, para que 
os leitores possam ter uma visão de 
conjunto ela excepcional importância 
do nor-e de Nearco no turfe ria atua-
lidade. 
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NASRIJLLAH 	19401 - 5 vit. £3348 
NOOR 1945 - Inglaterra: 4 vil. 

6. 709 - EEUU: 8 vit. 125 356.940 
Noureddiu 
lo Reserve 
Prince Noor 

GREY SOVEREIGN - 1948 	8 vir. 
8,162 

SOVERFIGN PATJI - 1856) 	8 
vit. £ 10.751 
Soallis/l Exvresv 
Soverelç./fl EditlOil 
Rega) LijhI 

Sul'crelç'll Lord 
Gustav 
La Teiidresse 
ForIiilO II 
Matalina 
Si 1 ver King 
Yoa a g  E ia pe ror 
Zed da alI 

ZUCCUERO 	11948) 	10 Vi' 

£ 14,817 
AM.4NESTE8 	119481 / vit. 15,349 
ORGOGLIO - 119491 	9' 	nt. 

£ 11.854 
INDIAN HEMP 	(1949) - I1ig1atc- 

2 vit. £3.121 - EEUU : 2 viV 

USS 93.550 
Lia ita 
TV Lak (Washington, D .0 . lute.'-

national 
NE.4RUL,4 - (1950) -- 7 sit. !27,15) 

Cap Ia III KicicL 
Kl,th PIO) 	 - 

I'RINCEL.Y GIFT -. 	1951) 	9 VI'. 

6,673 
E III q's 7 - 1- 007) 

KIPIOs Leap 
Fio r bali da 
Romantic  
Faberge li 
Priplceloll e 
Ca terl na 
Tesco BOI) 

NEVER SAY OlE 	(1951) 	3 Vlt 

531,147 	Derbv e SI. Legal') 
D(e Hard 
Nel'er Too Late 
Larkspor lDerbtu 
Soten I,I0 

IMMORTALITY 	) 1956) 	Não nor 
leu) - tire) 	1.000 guinéus) 
CaabiallC'a 
Pllltenloll 

NASI-IUA 	119521 	27 vil. USI 
1,288.565 
Diplomal Wa '/ 
Go)d DIqqeI 
il'Iars/, na 
Branialea 
Natio ,pal 

NANTALLAH - 195:1 	4 vit. USS 
17,825 
Ridap, 
jtioccasiil 
LI, Stevens 
VIsp  

BOLD BULE)? 	)1954) 	23 111, 
USI 76.204 
BolO Lad 
BolO Blddr'r 
Qlleen Ela Ores. 
511 C'('1'5501 

Great Prover 
BoId ii raia ii 
SIli nei,dous 
Breakapear 
Lalnb COO)) 
Q llee?l 01 lhe SI age 

RED GOD - '1954 	Inglaterra. 1 
Vil. £3,28)) - FEIJIJ: 4 vil. UNS 37,219 

Red Vaqabonde 
Ela MarCa 
Rabo Laser 

NASRULLAH 
FLEET NASRULLAH - (1955) 	lI 

vit. USS 233,150 
Fleet Treal 
Spea r ti s)j 

G 11111111 O 

BALD EAGLE -.- (1955) -- Inglat. 
3 vit. £5.886' - EEUU: 9 vit. USS 
(176,442 

NADIR 	1 1)1.551 	11 nt. USS 434,316 
ROYAL RECORD 11 	1958) - 12 

Vit. 1 5C  98,825 
TUTANKHAMEN 	(1958) 	12 vit. 

USe 124.450 
NEVER BEND 	1960) 	13 vit. Ud 

)t41.52' 
NASRAM 	1960) 	3 vit. £30,74) 

e NF ((4.608 
DANTE 	'1942) 	8 vit. £11.980 ( DevO',' 

PAR.4DISO 	(1947) - 4 vit. £4,21 1 ) 

DANESHILL 	(1048) 	2 nt. 54,171 
DUMBA RNIE 	(19491 	7 Vil. £5,29)) 
TOULOUSE LAUTREC 	1950) 	1 

vit. 17.390.00CL 
[(la ran eri te Ver?, 11111 
Feria 
Proteo 
SollciI' , oi 

DA RIUS 	1951) 	9 "it. £38.105 
2001 Gliineus) 

Derrinq Do 
flarlin(i Boy 
Xerj'e 

Dart Boa rd 
Pie )Oaks) 

THE DELL - 1 11)55) - 1 vit. £1,37)' 
ROYAL CHARGER - (1942) 	6 Vil. 

£7.426 
ROYAL SFRENADE - 1948) - 1" 

vit. £11.971 
TURNTO 	1 195 1 - 6 12. UNI 283,22 

Fir'( Landii,a 
HAlL TO REASON - 19581 - 1) nt 

IISS 328, 474 
liail tu AI' 
Pnic'e(es Gr,, 
Rlraiaht D,'aI 
4 d1ll ri pia 
Rega) Gleap,p 
Turi, tu Reaaol, 
l'roiid Clarion 

ROYAL PALM 	. 	19521 	8 p11, 
£ 10,05)) 
Eu 1/a) Aiien II 1' 
Gag Palni 
Trarei LigO) 
Y (111110 Cl) ri.a tOP)i ('7 

GILLES DE RETZ 	110:3) 	4 vit. 
513,884 - (2000 ClIlilieli) 

MONGO - 1959) 	22 vit. - UNS 
820.766 - (Washington. D.C. Inter-

iilltiOnlll 1 
ROYAL GUNNER 	19021 - 6 vit. 

IJSS 334.650 
ARCTIC STAR 	11842) - Não correu 

ARCT1C STORM - (1959) -- 4 Plt. 
£16.203 

ARCT!C STORM 	) 1954 	4 vi' 
£16.203 

FIDALGO .- 1956) - 2 Vil, £ 8,816 
Derby Irlancles' 

SAYAJIRAO 	(1944) -. 6 Vil, £19.342 
57. Leger, 

INDIANA 	1961) 	4 vit. £52.174 
(St. Legal') 

1 SAY - (1962) 	5 vil. £23.827 
NIMBUS 	1946) 	6 vit. £ 33,07') 

(Dei'hv ) 
NAGAMI 	(1055) 	4 vit. £4582 

KRAKATAO 	(19"6) 	8 vil. £7.697 
TALGO 	) 1853) 	4 p11. £8.920 

Bi «'aliil' 
TACITUS - 	)1))59) 	7 vit. £11.071) 
CELADON 	(1959) .- 8 Ut. NT 

520.830 
MOSSBOROUGH - (1947) - 5 vit. £4.606 

BALLYMOSS - (19541 -' 8 Vil. 
£60.726 1 Derbv Irlandesj 
Slveet Moas 
1 Titaa 
Aiicaata 
Rall,imarai 
Foilou' Sou 
Rulltuni 1 
Ro' ai Palace (21100 Guinéus. Derl)v ) 

STAR MOSS ' 119101 2 vit. £4.962 
GRAIGI-WUSE -, (1962) - 3 Vit. 

£10.211 	SI. Leser Irlaildés) 
INFATUATION 	(1851) - 5 vit. £9$J5) 

MY M VOSO7'IS - 	1960 - 4 vi t, 
£4 57(' 

SIFOWI)OWN 	119611 	4 vil. 
£ 20,733 

NARRATOR - . 1951) - 4 nit. £6.451 
NO SAIN3' 	(1957) - 3 vit. £2,40p 
NARRATUS - (1958) 	5 vit. £7.661 
NOR TIA 	(1959) - d 7'C. £8.773 
NO ARGUMENT --. 1960) 	3 vil. 

£3.183 
NIGAT 0FF 	1962) - .t 111. £27.001 

(1001) Guinéus) 
('HIEFF Itt 	(1953) - 8 vit. I:1.368,100 Tv 
NEARLTIC - (1954) 	21 v' -t USe 152,361 

NORTI'IERN DANCFR 	1)961) - 14 
vil USS 580 64 7  ) Kentucky Derbv 1 
0001, RECEI'TION 	(1)64) 	7 vil 

lISa 101,476 
AMFRIGO 	1955) 	:7 Vi). 1 2.747 

FOR?' MARCY - 19641 	8 VII. US-' 
191.894 - 	Washington U.C. Inter- 
natiolilti 

O (fIa lIdo Nu.nI'ollah . por 
Nearco c' Mllantal Rcyo 1)) 

por í3/enh.e,n 

1 
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BRITANNIQUE 

H A R..A S 
se Luiz 

BRITANNIOUE - Castanho - 1959- Inglaterra 

t)it 011i) I1011ehvk 
Moroiii 

:\Iaiatl (alloior Liglil 
Faiatina Fausta 

E FairwLy 
T-Jaiiau HaL'psiclIold 

- flriin Ohliliite 
HaLL ie 

(jleaiuli 

- 	 Ure1I1g'J 

()atana 

Navar LO 

E 	'FokaliL 

Tof ~ m( -ffi1  

1' i•u o 
C)1llidéo II 

1-1 a V1'(aa(' li 
Olha, 

i\l uILolalIgolo 
Nuvo1on 

A i011 
t'i'y i'iv 	\4LL ii' 
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PRINCELY PORT ION 

"1 II)') 
IIin(_e 	1 	li) li Ilo 

1l1I(0 	I0( 
1g lii III 	11) 

[11(10! 	•j0) 
(;ay 	(iusador 
INaii'io 

Tetiatoina 
1-iaule'ioj)IiagE = li a  

o1i - 
1:1)1)1)00 

Si-o 	i\!u 

Princely Portion - alazão - 1959 - Inglaterra 

o 11u 1 , 1 , Y 	011 Marco,-i! 

['l-ipitation Paul 	Suita 

Doulile 	Life Bahelor 
Sa nt 	.1(01) 

liulIlil a 
SnnMt ii) 

00100:100 
À ro( 1111 lii 

Follv 	i'1inç1ei PclVn1eTl1 

Pietty 	l)l lv 

HARAS 
5. LUIZ 
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PEDIGREE DOS 

GANHADORES CLÁSSICOS 

DO TERCEIRO TRIMESTRE 

1 )ark Fiou a Id 
Sou -in-La iv Moi hei 	iii La W 

Fipigraiu 
Gainshorough 
(ai amand la 

I"Iying saW 1-lypelion 
(a.sau Ova Dou bie Li (e 

( a id id Lover Nearco 
La n arco (and ia 

- 	 !Vlicho 	- 	 \Iazio 	- 	Su Paulo 	- 	19G1 

— Phaios 
Canieronian Una ('anleron 

.Seottish 	lilion 
Bachelor's Double 

Trusifui ('redenla 

— Gainshorough 
r1j 	1d 	I)i o Tai ltlahal 

1 	Dinorama i)iophon 
()rama Canleiupe 

Go 'lo uru 	iii, 
'/,ariha 

Dibaneja 

Orienne Sol 	()rieov 
Hirth ChiId 

f.—  Pharos 
Pherozshah Mah Mahal 

L)octios 	l)ilernnia 
Nothint 	Veul Lile 

Rubi cure Sov ereigu Renied 

- 	 l"iiilOii - 	 \1ti7 	- SII 	laiIii 	- 

( 'u,(Uligll 
('u,cles Cecilia 	lilelia 

— 
Cristiana 

Santiago 
('risaiida 

(art ujo Sou-lo-La iv 
\'erg ii us 

- 

lia in (o 	et te 

Glona Mc Rombo 
Vienne Mangerona 

Deux Pour Cent Delri 	
1 

Dix Pour Cent 	1 
Tantléme Terka 

!ndu8  
La Furka 

Aichimisi 
Gundomar Grostlaria 	1 

Rhéa II Indus Regina iv 
Reine D'Ouilly 

OFICIAL - Macho - Castanho - São Paulo 	- 	19(34 	1 

Epigram 
Son-In-Law 
Flying Saily 

Adil 

Uandid Lovcr 
1 	Casanova 

Canarco 

1 	Pharos 
Fastnet Tatoide 1 

— 	 Fastness 
Papyrus 

Hajiri Hajibibi 

lJYpeiion 
Gainsboout.ih 
Selene 

1) wen 'l'ud 01 

Maiy Tudor 11 
Pliaros 
Aiiiia 	(tolera 

- M,nna 
Colombo Lady Nairne 

1 ennyd ing 
Bland (01(1 

I)a]mau Simum s t11Ocv 

•JIIN'l 	i: 	- 	\liIio 	- ('islalilto 	- 	São 10110 	- 

l3ienheini 
l)on aleita 	11 Delean a 

Fileteran — 

l3en reli O (a (e ti 
raig au Ficai 

1 Bu nworry 

Phala ris 
Trinidad 	 i Love 01! 

Batuta 	
1 Sin Ruinbu, 

VtCflflC Mao teron a 

46 



Phala ris 
Seapa Flosv 

Pharis 

('arisso o a 
('larissirnos 
CasqueI ts 

Teddy 
Astru i 	Astreila 

Diezima 
Durbar 

IloIclilanu Baoshee 

I'liifa 	- 

	

Akizá - i-5o 	1 , Zililo 

Tedcl y 
Ortelio IIolieb(ek 

vlinc)tau '0 

Michela 
(ranac'h 
Micholozza 

\'atout 
Vatelior Lady Elmo! 

Flore! te 1h atea o 80 LIS!.! U 

Flor de Mayo Guarina 

Cranach Coronach 

1 Reine Izaure 

1.4 Violonceile 

1 	Montagnana Brantóme 
CIO Mauretania 

E 
Solarlo 

1 Maranta Mispec 

Gambia 

1 	Congeltada 
Smn Rumbo 
Dolly 

PHOTO FLNISH - FSlnea - Cast. - São Paulo - 1964 

Sir Gallahad tu Teddy 
Plucky Llége 

B!ack Devi! 

1 Lá Palma 1 Ambauador 

* 1 	Parthenls 

.5 Epinard 
Rodoato 1 	Ramondie 

g Table du Rol 
B!enheim 

Triana La Boni 

Blenheini 
l)onat elio 	1 ilelleana 

Alyeiocln 
1-typerion 

AI!! ora Rose Red 

Phaios 
— l3ozzet 1 }.tunvoiv 

'a briole Fetstead 
(oca Cola Arcola 	II 

- 	\i!tIlto 	- .IiIz!to Ittittii 	- 	1951 

Neo reo 
Pharos 
Nogara 

- ngeIu, Blanctford 
Oiison 

Meiuxcé 
Victor Hugo Radr-Ul-Motk 

Lenda i' ia 
Despartcl! Rider 

oreI a Bombarda 

Pharos 	 1 Pha!arls 

05 1 
1 

Pharis 

 Seapa Flow 

1 Clarissimus 
Carissima

1 Casquelta 

e 1 1 
1 	Djebel 

Tourbi!lon 
1 Loika 

Z 1 	Duna 

Souryva 
Gainsborough 
LEsperance 

VOtS VOILA - Fêmea - Cast. esc. - S. paulo - 1962 

1 
Goya 

Tourbilton 
1 	 1 Zariba 

- 1 	SandJar 
• 1 

Zulaikhaa 1 
  Fairway 

e Turtie Soup 

1 
1 1 	Congratuiationa 

Feticitation 
 Belief 

Distraidmnha 1 	 1 Empire Bui!der 
Z 1 	Dame Agatha 	

1 Darne Agnes 

Djebel Tourbillon 
Loika 

Nyanga! 

- Sanaa 1 	Astérus 
• Deasy 

CasayIova 1 	Hyperion 
Double Life 

Car,did Lover 

('anarco  1 	Nearco 
Candia 

MESl1)OH - Macho - Castanho - São Paulo - 1962 

Hyperion 1 1 	Gamnsboroagh 
1 Selene 

Burphatn 

- 1 Trouble Caerleon 
Doublure 

1 	Pialto 
Rienzo 1 	L'Avalanche 

Cybarine 
e Chateau Bouscaut 

Cybele 1 	Coquetterle 

Phalaris 
'°' '°' Scapa Ilon 

Foi 
Paliei 	Cias 

('ralg ao 	Fran 
Palrneila 

Ga inst 	ro ugh 
Ilyperion Solene 

1-bala 	lIas Knigh( oí 	hi 
- 8 eed Go II e Gol er 

Red Leg 

- 	lnlolI - 	.\lazij 	- 	-u l'aulo 	- 	1 9111 

Vatoul 
\'atetlor izoiy Etinor 

Faii'y 	Iing 
Pharis 

Reine dos 1 ecos Reine tsaiire 

7 Felicitation 
Good (heer 1 

Aline 
1 	Sirip lhe 	Villow 

l'iltita Pelicurá 



3.o TRIMESTRE 

PEDIGREES 

D'ARC 
Macho - Alazão 

São Paulo - 1963 

Lighthouse 
Es(juimalt 	II 

Gold 
Leaf II 

Fuakal 	Le Coeur 
Burú 	

Maulaza 

N 	mci) 
Strong 
1 Th'Arm 

F - r ii' 
Queefle 

DoeI or s 	Phe az ha li 
Dileinnia 	1 	}(illariurc 

HULHA AZUL 
Fêmea - Alazã 

São Paulo - 1964 

Seventh 
Ptiaiiis  

o 	W onde r 
'3 en ven cdii 
Ccl uni 

1. 	Garbosa 
Tintorel lii 

Bruleur 
[oCI a 

P)ra'tis) 
1 [auper 

'lesália Loaniogdale 
Teson era 

DOS GANHADORES DAS 

PROVAS DE ANIMAÇÃO 

ASK FOR IT 
Macho - Cast. escuro 

São Paulo - 1964 

(' ongratu- 
Fel!eilat ion 

lations 
Belie€ 

Bri'meux 
Hocke- 

ridge valeta 

Sandjar 
Goya 

Zt1IaikhuI 

Baltyhoo 
Barlruddin 
Hailuo 

OSMAN 
Macho - Cast. escuro 

São Paulo - 1964 

Gundiiinai Giossula ria 
AI chini isi 

(>leauider 
'I'akonia 	

l'aku 

'lo ar hilton 
Goya 	

Zariba 

U'irdaussi 
a Eppe 

Sauvage 	
Estezeile  

BEAU BRUMEL 
Macho - Castanho 
São Paulo - 1964 

Fciir Copy 
Sovam 1 	

Feri unse II 

Bois Roussel 
Roussetie Clair- 

s'oyanle 	II E 

\Vale r 
Earty 

Streel 
School 

Nigelia 

Enolirujo 
Peniche 

Hélice 

IND ÓCILE 
Macho - Castanho 
São Paulo - 1964 

Formas- 
AsIc' iis 

terus  F urmilsi' 

.Asc-ot 
,i 	a Ti i-'s'i 

Su 
Belie of 
Ascol 

Coaraze 
Tourbil [ou 

Corrida 

a 
la ,  -- - 

( oura- 
i iii) ,ch 

1 	 lzetY us gee 
Nihu 

DULCINE 
Fêmea - Alazã 

São Paulo - 1964 

Tourbill 	
Ksi.r 

or Durban 

Coroo ach 
Corrida 	

Zariba 

Bois .w aI 	
Roussel 

a 	Forest 	
Tudor Maid 

Embrujo 
J)ii{v 	

Dura  

ZARELHA 
Fêmea - Alazã 

São Paulo - 1963 

A sI é 
urinas- 
terus 	Formoso 

Toca 	Tomy II 
1 Tocaia 

a 	 Coi'gras'e 
Mediria 	

Médée 

Rico 
Piccola 	

Pincho  

TAIPÊ 
Macho - Cast. escuro 

São Paulo - 1963 

Coa raze 	
'l'ou rbil lon 
(ii rida 

Rio h 	
III iii' Da ioii 
Lula 

Rritish 

Eiziperor 	linpiii' 

SarizILi 

Foxgli,ve 
Kiheno 	Lesbia  

FANCIULLA 
Fêmea - Castanha 
São Paulo - 1962 

Seventh 	
PharoS 

\Vonder Benvenuta 
Cellini 

Garbosa 	
Tini oretto 

E 	liruteur 	Lolita 

(adir 	
'l'ourhilli,is 
('anzoni 

a 
Royal 

Livij 	 Dancei 
Hazel 



Hipódromo Paulistano 

EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS 
Revestiu-se de singular brilhantismo a exposição 

de produtos nacionais de 2 anos realizada nesta tempo-
rada no Hipódromo Paulistano. Desta feita e pela pci-
rneira vez, o certame esteve a cargo cia Sociedade dE' 

Criadores e Proprietarios de Cavalhos de Corrida de 
São Paulo. que esmerou em sua organização. Por outro 
lado, o que é digno de especial registro, o publico ma-
nifestou um maior ml cresse pelo acontecimento, fato 
que atesta que OS turfistas vão, de ano para ano, se 
interessando mais pelas coisas da criação. 

J 1tÍZ() téClii(O 

Também desta feita o julgamento dos anitilais foi 
feito por um juiz unico. A árdua tarefa - que foi com-
prida com profundo sentido técnico e, pois. ('010 muito 
brilhantismo - coube ao li ipólogo venezuelano di', 
Francisco A. LTrhtna Romero, especialmente convidado. 
O ilustre visitante, que é presidente do Instituto Nacio-
nal de Hipódromos da Venezuela, órgão cine  superin-
tende todas as atividades hipicas do país, e também ca- 

CIRCULAR REMETIDA AOS CRIADORES, EM OUTUBRO DE 1967 
Saudações. 
Ilmo. Sr. 

A Diretoria da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo, a exemplo do que foi 
feito com referência a 1965 e 1966, publicará em Fevereiro de 1968 anuário estatístico nacio-
nal de 1967 

O próximo anuário, além de apresentar os resultados nacionais (Rio, São Paulo, 
Curitiba e Pôrto Alegre) de animais, garanhões, reprodutoras, avôs maternos, criadores e 
proprietários, assim como os pedigrées complets dos principais ganhadores, trará cêrca de 
150 pedigrées dos animais que se destacaram na temporada em curso na Argentina, Alemã-
manha, Chile, Estados Unidos, França, Inglaterra, Irlanda, tlália e Uruguai. Êsse trabalho, 
do mais alto valor técnico e promocional, já está em andamento, devendo logo no tórmino 
da temporada ir para o prelio. Como há interêsse de muitos criadores em publicar anún-
cios de seus haras e reprodutores, a Associação resolveu estabelecer os preços de duas pá-
gina (NCr$ 340,00), uma página (NCr$ 200,00) e meia página (NCr$ 120,00). Os anuá-
rios deverão ser distribuidos no exterior visando a difusão do turf brasileiro, e no âmbito 
nacional aos nossos sócios. Assim, os sócios da A . B . C . C. receberão essa publicação gra-
tuitamente, que deverá ter seu preço de venda avulsa, ainda a ser fixado, em tôrno de NCr$ 
15,00. 

Outro assunto de interêsse é o decorrente da mudança da sede da Associação cia 
Guanabara para São Paulo, para o enderêço Rua Bento Frias, 248, onde estamos ao dispor 
de V. Sã. Conforme foi deliberado na primeira reunião da nova Diretoria, está sendo es-
tudada uma nova planificação na aplicação dos recursos, em têrmos de concessão de finan-
ciamentos para a aquisição de reprodutoras cheias e éguas para reprodução de boa qualida-
de, levando-se em consideração a meta de melhoria dos atuais plantéis do Rio, São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A condição de sócio da A. B. C. C. é pessoal 
e individual, o que quer dizer que independente do número de sócios de cada haras. 

Gostaríamos de alertá-los para o nosso desejo de atualizar os fichários de sócios e 
respectivos enderêços, não só válido para os atuais sócios como também para aqueles que 
ainda não o são e que desejem se filiar à organização. 
OBSERVAÇÃO - Os textos dos anúncios para o anuário estatístico deverão nos chegar às mãos 

até o dia 1 ,o de Dezembro de 967; caso contrário, a própria Associação se en-

carregará da elaboração. 
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tedrútico de Anatomia da Faculdade de Ciências Vete- 	 - 
i'íjjârias da Venezuela, foi assessorado efic'ient cuiecite 
1)010 sr.  ..Ior e Ccli, do Stud 1100k venezuelano, pelo ve-
terinário Amilcar 1)uran. tainl)éin venezuelano, e pelo 
vetei'inario Ulrich Ralph Reiner, que teni a seu cargo 
a direcao do Posto -de Fonceul o Àgropeduarir) de Ca-  HARAS LOUVEIRA 
pinas.  

preliminare s 
Dez 1o'odulos de cada sexo foram pre\ leniente 

lecionados antes (lHe fossem apresentados ao publico. cc 
pista de grama de Cidade Jardim. eco intervalos 
pá co OS 

As potrancas escolhclas foram as seguintes: Sàfara. 
castanha escura, por Vandalo e lii(liau Flow'er, de 
cão do do Exército Brasileiro 	Diretoria de Remonta, -  
oI'1a. castanha. 

 
por Fiiirplay e Ititácora. da mesma 1c 

cedência: aca1'inii, alazã. por Fairplccy e Xavajé, da iii -  - 
ma pror' edêticici : Moliiui, castanha escola, por Eicier o 

Oclana. do Haras dos Cedros: Moroelw, castanha. 1(0 

Einerv e Caprice. da mesula procedência; Iiii'b, alazã, 
por (liranoicidi e Sao Rana, do 1-leras Pai'eguassu : ('li-
iflêfleit, castanha escui'a. por Aram e Proinissora. cio 
Haras Guaveara : I'tiva, castanha. por Al àlahsoot e Ta-
gai - eln . do Raias 1-'ii'cctiuinga I'ai'auavaí, alazã, por Bur-
pham e JetSafl. dos Haras Jahui e Rio das Pedras e 
I'eili'iilva, castanha, por Adil e Flatideriza, cia mesma 
procedência 

Os potros foram os segtntttes I)UV)tIiOi', alazã por 
Enipyrdu e Fair Kisser. do 1-lares Pirassiniunga: Li-

tiniatuni, alazão. por Veneziano e Impéria. do 1-laias 
Thecitis: í(Ii('('. c'astanho-es(ui'o. por florumbi e Es- 

do Exército Brasileiro (Diretoria  de Reinou-
tal Ntvialo, -estanho. por I'ewter Piei ter e Traviata. 
do 1-Taras São Luiz; ('almta, castanho-escuro, por Aram 
e Bociche Folle, do haras Guavcai'a: ('iil'iiiin, 'estanho. 
Pot' Johii Arahv e Candóca, da mesma pro(-eclãn'ii 
\ervn-so, alazão, por ,)i - tile e Indonésia, do Hajas Eduar-
do Guilherme: .JoIin J)orv, tordilho. por Tirano e Anã-
polis. dos 1-leras São José e Expedietus : Otôiilo, casta-
alio, por Belo e I)ellci F)ai'ling. do Haras Louveira; e 
Silvei'lun, castanho, por Nisos e Sidônia. 

Os premiados 
0 veredic-to do juiz único aj)Oiitou - 01110 mais ler-

feitos os secuintes produtos 

potrancas 
lo kai'b, alazri, nascida eia 19 de agôsto de 11111, 

de criarão do Heras Pai'aguassu (si - . Luis F. Baeta Ne-
ves) por O i ramundi e Sao Ra na. por G ranac'h, 

2o, Poili'alya, castanha, nascida em 2á de julho 
de 19é5, de criarão dos Haras ,Jahu e Rio rias Pedras 
(si - s. J. Adhetnar e Nelson de Almeida Prado), por Adil 
e Bandei'iza, por Go if Streani. 

3.o, Pai'anavaí, alazã, nascida em 10 de setembro 
de 1965, de criarão dos 1-lares Tabu e Rio das Pedi-as 
(si's. J. Adheinar e Nelson de Almeida Prado) , por 
E iii'phít iii e J etsa n, por Rei ic - 

4,o, 	iuI'ai'a, castanha escura, nascida em 11 de 
agôsto de 1 965. por Vândalo e Indicia Flower. por Le-
nhani, de criação do Exército Brasileiro ( I)iretoria de 
Renionla). 

5. o, Estiva, castanha, nasci-da ciii II) de setembro 
de 1965,   de criação do Haras Piratininga si'. Antônio 
Vet'iano Pereira Netto 1 . por Al \l ahsoot e Tagarela, 

por lIlue Baron, 

Coaralde após a vitória no G.P. Ipiranga 

tem em serviço o 

clássico nacional 

C OARALDE   
ganhador do G. P. 

ipiranga 

Tourbilion Ksar Bruleur 
Kizil Kourgan 

ui 
r-m 1 	Durban 

Durbar 	II 
p Bonshee 

o Coronach Hurry On 
o 1 WetKiss 

- 	Sardanapale 
Corrido Zc riba - Sc. 	Lucre 

(OAPA[DE - rnasc,, alazão, 1959, S. Paulo 

Peter's Choice Foirford Fairwoy 

ui 
Pailet Crag 

o 
Z Hyperion 

Heaa Ray Red Gorter 

Sea Bequest Legotee 
Ocean LigNi 

LiJ 
0 

1 	Tresiete 
N:ocera Noceda Notitc 
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; 1C 

SI. 

Um dos belos exemplares 
é mostrado ao 

publico, no hipódromo 

Potros 
lo, (itilIlatulIl, alazão, nascido CIII 4 de julho d' 

19)i5, de (rjacao do Haras Theniis si' Fi'an'is Selwin 
Davies ) . por Veneziano e Ilnpéria. 1)01 Firval ou Ela 
roda Squadron. 

2(1 Silverion, castanho, nascido CIII 11 de setem- 
ln'o de 1965, de criação do Haras Guanabara (si-s. Nel- 
401) e Roberto Seahra ) , por Nisos e Sidôn ia. por Birikil. 

:1.0, John í)ory, tordilliu, nascido eia 15 de setem- 
bro de t965, de criação do Fiaras São .Josó e Expedictns 

(família Paula Macha.do, por Tirano e Anápolis, por 
Fort Nalo ) lãon. 

40. ()tônio, castanho, nascido eia 14 de agôsto de 
1965), de cria cão do 1-taras Louveira (sr. Luiz Vieira de 
Carvalho Mesquita e outros), por Belo e Dalias Darliug 
Por Iliclito. 

ão, Capela, castanho 	escuro, nascido em 10 de 
agôsto de 1965, de criação do Haras 	Giiaycara (sr. 
Ravrnond Nanfal), por Arani e Ilunche 	Foile. p01' 

Cranarh 
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NARAS JANU E RIO DAS PEDRAS 
Proprietários: Dr. J. Adhemar de Almeida Prado e Nelson de Almeida Prado 

REPRODUTORES 
6ainsborottgh 

11'perion 
Selene 

BURPHÁM 
(.'aerleon 

Trotible 
Doublure 

Castanho, 19 ,16, Inglaterra. Bom ganha-
dor. pai de Farwell, Gabari, Hurcade Mi-
lheira. Naftol e Oscina. 

Ei 	Epigram 
FIvin 

ÁDIL 
f ('asatiova 

Candid Lover 

Li 	
('anareo 

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

Donateilo II 
Crepelio 	

, C'repuseule 

CRIMÉÁ 

\Varsp ite 
I'alestine 

Respitc 

í 11yperion 
Burphani 

Trouble 

GÁBÁRI 
í Fastnet 

Fastness 
1 Ilajiri 

Castanho, 1957, São Paulo. Após cumprir 
ótima campanha, de nível clássico, foi le-

vado aos Haras. Sua primeira geracào se 
iniciou em 67, dela fazendo parte Ordinal. 

Alazão, 1961 Inglaterra. Cumpriu boa 
campanha. incorporado ao Haras em 
fins de 66, tendo já então iniciado seus 

serviços. 

ii 	 (1arion 
Klairon 

Kalmia 

DESERT CÁLL II 
ii 	 Prince Bio 

Princess of Bagdad 
Shaahan 

Cas tanho , França. 1961. Adquirido nos 

últimos leilões de Newmarket após ter ter-
minado uma boa campanha. Incorporado 

ao Haras no início dêste ano. 



HARAS 540 MIGUEL 
CAMPINAS — S. P. 

Proprietário: SR. ANTONIO ALVES DE MORAES 

E'] ia 	is 
ra Nasiiil]a]i 

1-i Mui,,,, 	III],,,] 

Q 1 	i"Iaii 	,r'r,u Ti 	11,1 1 
iii',!'] 

1 	II)] 	1 

 

1's]ii] 1 

01 anui 

CAPITAIN K1DD II 	Alazão - Inglaterra - 1956 

1 	F'uj,\va\ E'Iiluis 
, i_iu  Si',,p;, 	Fia 

	

ti, 	(aaI 

Ma 	iii 	 i  

- J i
f[ 

 
Iluiry 	O,, Sifi] 

W -- 

CAMPANHA 
A 	iiii]itiiiliii 	li' 	2 	aiw.,  ii 	C,ijitai,, 	liii] 	lii 

ix 'rusiva. b ndo vitui,, ii 	Sts,l,wiirtI, Staks> 	ii in,' - 
t,,i,t 	'Nati na] B 	si,s Pru]u, 	Stuka 	11h. 	623) 

2 	is 	(hrfflia,k Stuka, 

Ais 1ai,s 	ii u is 	2.000 Ou ii nus, tu,, 	a iii 	 as! 
3 1nau,. si,) 	iii is ,iut ii, parzi 	5 U.S.A.  

su,, 	uiu;u,],a n-ss 	País, ganhou 7 ,,,t,idus, 	li! , 

t I_auIr,tai• llandlea]'i (si 	P.ivIa! 	p,-tav. . 1 uuí]in 
1 16 	11,2 s. - 	Bi ,idivav Ituiticai 	(Aulut. 1 niffila 
1/1)1 	ii, 	1)2. a s. 	,,_Iiiían,tu-s, 	n,, 	 Pr,iiii,  

tIanli ,, 	) 1111 w 	Paik gani,, ii,,, F1,—t Nauru]],,),) 	ii' 

	

[[anula 	)ITotIvw',[ Puik 	ttaiizan] 	tS411.ID). 

ALGUMAS REPRODUTORAS IMPORTADAS 

LA PATTI 
' ,nhí 	is 	ii WATCHEH LILY IRON 

BIG BAMBOO CANDELITA FIRE CROSS 

CIRCE DAPPER ''afi,,ila CAIRGORM 
sUii]lC,t•ui 




