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ftYING BOY: C$.ST 1966, INGLATERRA, POR SOVEREIGN LORO E TOKYO GIR[, POR MILESIN 
	

e 
Ganhador inclusive dos Grandes Prémios Major Suckow (internacional). Cordeiro 
da Graça, Joaquim Nabuco e República Federativa do Brasil. Um dos melhores 
velocistas surgidos nos últimos tempos. São também co-proprietários do reprodu-
tor Flying Boy o Haras Maa-ingi, o Haras Jahu L Rio das Pedras Ltda., a Agrícola 
e Pastoril São Silvestre S.A e o haras Morro Grande. 

O Haras São Miguel Arcanjo participa também 
da co-propriedade dos seguintes reprodutores: 

PADDY'S LIGHT (St. Paddy e Honeylight) 
MILLENIUM (Aureole e Secret Session) 

DUKE OF RAGUSA (Ragusa e Crupper) 

HARrA.%%Qj SÃO MIGUEL ARCANJO 
Anexo ao Posto de Monta - Campinas 
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Gari jdor rir, G.P. Brai 
G.P. Gnera Couo de Magaik 
G.P. Governarj dc Estado. G P. 
14 de Março (duas ieie e dc CIcjscc 

Antonio Prado. Venceu dos 1.300 aos 3.218 m. 
Entre Q&priniacti..ørodulos .. ..... 
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AGRÍCOLA E PASTORIL FAZENDA GUAYCARA LTDA. /ESTRADA CAMPINAS -MOGI MIRIM KM.18 

SPIWLO/ PROPRIETÁRIO: DR. RAYMOND NAUFAL 

JANEROWE, com seu produto de 1976 por Luccarno, 

ãI 

Reprodutoras 
DESAVENÇA, Br, 66, NisosStorrncloud, por Royal Forest 
ASHRAM, Fr, 67, Nasram-Holygift, por Beau Prince II 
JINGLING JANE, Ing, 67, Sing Sing-Pitter Patter, por 

Kingstone 
PACKARD, Br, 67, Pewter Platter-Simca, por Royat Forest 
REMONTA, Br, 67, AdilEmbroesa, por Nyangal 
CROWN CASE, Ing, 70, BaIIymossRoyaI Justice, por 

Supremo Court 
CRISTAL f ALLS, Arg, 71, .Make Tracks-Colognefle, por 

El Centauro 
JANEROWE, Ing, 71, Cropello-0h So Sweet por Ballymoss 
TARNA, Arg, 71, World CupTamowske, por Make Tracks 
VENERACION, Arg, 71, Cardington King-My Devotion, 

por Gusty 
TORPÊLIA, Arg, 72, Master BoId-Torpesa, por Jerry Honor 

Geração de 1975 
LYONAIS, macho, cast,, Welsh Saint-Jingling Jane 
LORENZACCIO, macho, cast., Upper Case-Janerowe 
LUFTWAFFE, fêmea, cast., Amber Rama-Crown Case 
MAISONS LAFFITTE, fêmea, cast. esc., Zenabre-Remonta 
MUNCHEN, fêmea, cst., Sassafras-Ashram 

Geração de 1976 
NEPHERTITI, fêmea alazã, Luccarno-Janerowe 
NEWSWEEK, fêmea, cast., Quiz-Packard 
NIETZSCHE, macho, cast., Earldom 11-Crown Case 
NOBILIAIRE, fêmea, cast., Zenabre-Ashram 
NUR BURBRING, macho, cast. esc., Mequino-Jingling 

Jane 
NEW BOlA, macho. cast., Duke of Ragusa-Desavença 
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CASTANHO, 1959, EUA, POR OLYMPIA E BLENHARA, POR BLENHEIM II 

o elo o o o o 66 o 4 
O HARAS EDUARDO GUILHERME Ê CO-PROPRIETÁRIO DO REPRODUTOR 

FFHOCF 
CASTANHO, 1971, POR VASCO DE GAMA E RODÉSIA, POR DERNAH. FEROCE VENCEU 
CINCO CORRIDAS, INCLUSIVE O GP IPIRANGA, GR. 1, O GP ANTENOR LARA CAMPOS, 

GR. 11 E 0 CLÁSSICO PRESIDENTE JOSÉ DE SOUZA QUEIROZ 
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CASTANHO! 1 962/FRANÇA iI JE- 

POR e: Po1A'ffl1 RIsk' 

Campanha 
Caldorello correu dos 2 aos 5 anos, 

levantando prêmios como o Prix de 
Fervacques, de IEsplaaiádê, du Parc 

Monceau. des Etongus, - de Bellevue, 
dii C ao 

Produziu entre outros 
Donizinho (5 vitórias e) 

6 colocações), Restonico Coldero 

(2 corridas em Palerma, aos 3 anos), 

Bel Ebat, d'ispanhon e o Gontaut Biron e 4° Celeste Ãida, Boldarelle, etc. 

colocado no Grand Handicap de 

Deauvifle. Seus prêmios 

totalizaram 763.254 francos 

o 

TAMBÉM, CO-PROPRIETÁRIO DO GARANHÃO 

Milisifium 
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S. PAULO 

órgão Oficial das Comissões de Fomento e 
Turf do Jockey Club de São Paulo 

Diretor 

Edmundo Pires de Oliveira Dias 

Gerente 

Samir Abulamra 
Editor - chefe 

Carlos C Barba 

Editar Gráfico 

George B. J. Duque Estrado 
Produção 

Volter Trevlsan 

Fotografia 

Edison Chieregatti 
Consultores 

Henrique Assumpção 
Vicente Chieregattl 

Colaboradores 

Mette L. Von lesna, tradução 
Décio Chieregat-ti, fotos 
Carlos Roberto Martins Costa 

rr sfu),u/'p, tes 

Rio de Janeiro 

Odyr do Couto; 

Jockey Club Brasileiro, 

Fone: 227-9198 

Paraná 

Adelcio Men.golo 

Jockey CIub do Paraná 

Fone: 24-7173 

Rio Grande do Sul 

Nestor Magalhães 

Jockey Club do Rio Grande do Sul 

Fones: 49-1470, 49-1843 

Serviços Especiais 

ANSA 

Agência Estado 

Stud • Stable 

The Brltish Racehorse 

Adio tu istraçã(> 

Alcides Dutra 

"Turi e Fomento" é publicada, bimestralmen-

te, por Revista Turf e Fomento Ltda., Aveni-

da Linneo de Paula Machado, 775, S. Paulo, 

Brasil (fone 211 AOl 1 - Ramal 89) e execu-

tada pelos serviços de fotocomposição, foto-

montagem e Impressão da Editora Ave 

Maria Ltda., Ruo Martim Francisco, 636, S. 

Paulo. 

Montaria 

Uma das práticas mais arraigadas entre os profissionais do 
nosso turfe, que não encontra paralelo nos mais adiantados cen-
tros, é, sem dúvida, a do exercício de animais sem uso do selim. 
Parece difícil a quebra do costume da montaria "em pêlo", nos 
matinais, ficando a impressão de que ele existe para atender à 
comodidade dos profissionais, porque, certamente, é contrário à 
conveniência dos cavalos. 

No trabalho de John Hisiop, constante deste número de 
Turf e Fomento, não há menção sobre tal assunto. E nem pode-
ria ser de outra forma, pois não se acredita que o autor possa, 
sequer, admitir a idéia dessa prática. 

Se indagarmos de um treinador ou jóquei porque os cavalos 
não são encilhados nos exercícios, provavelmente dirão que é 
muito cansativo para o treinador ficar colocando e tirando selins 
de dezenas de animais, todas as manhãs; os jóqueis argumenta-
rão, com certeza, que seria exaustivo galopar muitos cavalos 
dessa forma, principalmente em exercícios moderados. Outras 
justificativas poderiam ser apresentadas, mas nenhuma capaz de 
impedir a conclusão de que elas atendem mais à conveniência 
do seu conforto pessoal do que ao real aproveitamento dos cava-
los. 

Nunca será demais apontar, como adendo aos comentários 
de John Hislop, que a montaria "em pêlo" é desaconselhável. 
Ela impede o exercício uniforme e adequado dos posteriores de 
um cavalo, durante o galope, pois, a cada galão, este recebe em 
seu dorso a totalidade do peso do jóquei. A ação dos posteriores 
sofre unia sobrecarga desnecessária, influindo negativamente no 
equilíbrio rilmico e na formação de musculatura adequada na-
quela região. Isso, sem tratar dos efeitos indesejáveis que a co-
luna vertebral do cavalo recebe a cada impacto. Os jóqueis, 
principalmente, devem concordar que essa forma primitiva de 
exercício também não favorece o comando adequado dos movi-
mentos da cabeça e pescoço dos animais. O contato perfeito tor-
na-se comprometido; os membros dos cavalos, lançados indisci-
I)lnlameflte, movimentam-se sem a precisão necessária, aumen-
tando o risco de ocorrência de lesões ósseas e de aparecimento 
de outros problemas. 
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Cast. esc./1962/EUA/LANDJNç, e READY ROOM por HELIOPOLIS 
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Plantil de reprodutoris: Aftir You, Assume, 	 j1!Esta Errant., Fire  
Ganha, Hid., Luiza de Troia. Mangônia, Micle, Misty W1fld 	 otica, Royal Duchóss, Sail.. 
p.rrllha, Tin Girl, Undanela . Xasquita, Sakala, Senorita a R1sl 
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Alazão —1969 —EUA 

glaterra 

per Abernant 

HARAS 
CAMPINAS/POSTO DE MONTA/COBERTURAS A VENDA 
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Prince John e Birthday Cake, por Swoon's Son 

;.~-W 

Castanho - 1963 - São Paulo 

LI Gulne 
por Swallow Tail e Nuvem, por King Salmon 

go 

4 

Tordilho -. 1970 - São Paulo 
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00blusil 
Sirus e Querubia. oor Peter's Choice 
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Time.Honoured 

Gorm Abu 

Supreme Court 

Clockwise 

Alazâo, 1968, In c  
Court Martial 

Better Half 

My Babu 

Cnoc Gorm 

Persian Gulf ou 
Precipitation 

Forecourt 

Turkhan 

Hour.Gloss 

Jaterra 
Fair Trial 
Instantaneous 
Mieu xc. 
Malay Bride 
D1ebel 
Perfume II 
Blue Peter 
Hilhampton 
Hurry On 
Double Life 
Fair Trial 
Overture 
Bohram 
Theresina 
Horus 
Castalian 
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Xaveco 

Minha Negrinha 

locastanho, 1 

Soyani 

Roussette 

Carrasco 

Sarabandy 

+ IIAHA$ IIUII$$A+ C) 
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Hurry On 

Double Life 

Nearco 

Empire Glory 

Fairway 

Fancy Free 

Stardust 

Sea Symphony 

Alazöo Tostado, 
Marcovil 
Tout Suite 
Bachelor's Double 
Saint Joan 
Pharos 
Nogara 
Singapore 
Skyglory 
Phalaris 
Scapa Flow 
Stefan The Great 
Celiba 
Hyperion 
Sister Stella 
Folrhoven 
Overture 

1964, Inglaterro 

 

Sheshoon 

Melody Blues 

Precipitation 

Noorani 

Blue Peter 

Star Melody 

 

967, Sôo Paulo 

Fair Copy 

Perfume II 

Bois Rousset 

Clairvoyante Ill 

Fox Cub 

Corea 

Dante 

Sardahee 

Fairway 
Composure 
Badruddin 
Lavendula II 
Vatout 
Plucky Liege 
Clarissimus 
Daddies 
Foxhunter 
Donna 
Copyright 
Snobinetle 
Nearco 
Rosy Legend 
Mahmoud 
Saraikala 

WE 

C' 
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MUNICIPIO DE ALFREDO DE CASTILHO 
SAO PAULO 

Escritório: Praça Manuel do Nobrega, 21 
100  andar - tel. 32-6893 - São Paulo 

Potranca por Sail Through (castanho/1 968/EUA) 
por Never Bend e Make Sail por Ambiorix 
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JEANNETTE CHERIE 
nascida em 14 de julho de 1975 

meia irma de Ginger, ganhadora do 
OP Barâo de Piracicaba e do OP Diana (Gávea), 
provas do Grupo I. Sua mae é a nacional Eugenie 

por Niso e Anastazia, por Kameran Khan. 
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Al., 1970, Rogusa-Crupper, por Crepello. 

Correu 10 vezes, obtendo 3 
vitórias e 5 colocoçoes. Ganhou o 
Solario Stakes (1 .400m) e o 
Gordon Stakes, Gr. Ill (2.400m). 
Colocouse em segundo no Great 
Voltigeur Stakes, Or. II (2.400m) 
e terceiro no St. Leger, Or. I 
(2.800m). 
Sua primeira geraçâo no Brosil 
nasceu em 1976. 

Al., 1968, Aureole.Secret Session, por Court Martial. 

Correu 9 vezes e olconcou 3 
vitôrios, inclusive Prix de Guiche, 
Or. III ( 2.000m) e Prix Ia Force, 
Or. III (2.000m). Sua primeira 
geraçdo estreiou em 1976 corn 
destaque para Escapadela (OP 
Cria58o Nacional-Taça de Prata). 
Sua segunda geraçöo tern 
apresentodo InUmeros 
ganhadores, entre as quois Earp 
(Clóssico Presidente Herculano 
de Freitas e Clássico Presidente 
Augusto de Souza Queiroz). 

0;&Mr, 60/aW.V, 
Al., 1972, Crepello.Secret Session, por Court Martial. 

Venceu 2 corridas e colocou-se 5 
vezes em 13 apresentaçôes. 
Importado em 1976, Golden 
Swan faró neste ono a sua 
primeira estaçdo de montas. 
Seu poi, Crepello, ganhou os 
2.000 Guinéus e o Derby de 
Epsom, tendo sido reprodufor de 
grande sucesso. 
Secret Session produziu também 
Millenium e Rock Roi (Prix 
Cadron, Gordon Stakes, 
Goodwood Cup e Doncaster Cup). 



KSAR Coaraze - Derby Frances (Or. I), Grand Prix St. Cloud (Or. I), Prix 

TOURBILION Morny (Gr.l. Tourbillon - Derby Frances (Or. I), Prix Lupin (Or I), 

DURBAN I Prix Hocquart (Or. IT) My love - Derby de Epsom (Or. I), Grond Prix 

COARAZE I 
CORONACH 

de Paris (Gr.l). 	Kr - Derby Frances (Or. I), Prix de LArc de 

I 	CORRIDA 	I Triomphe (GrI), 	2 vezes, Grand Prix de Paris (Or. I). Coronach- 

ZARiBA Derby de 	Epsom (Cr1), 	St. 	Leger (Gr.l), 	Eclipse Stokes (Cr1). 

Vatellor - 2 	no Derby Frances (Or.)), 1' no OP. President de La 

VATELLOR Republque, Grand Prix de Vichy, Grand Prix de Nice. Hyperion 

MY LOVE Derby de Epsom (Cr1), SI. Leger (Gr.l), Dewhurst Stokes (Cr1). 
FOR MY LOVE I 	I Corrida - Pox de l'Arc de Tromphe (Gr.l), 2 vezes, Prix Morrty 

PASSION 
HYPERION 

(Cr1) 	Durban - Grand Crilerium (Cr1), Prix Vermeille (Cr1). 

TRANSPARENT 
Zoribo - Prix Morny (Or I), Prix de La Foret, 2 Prix de Diane (Or. I). 

INVISIBLE Passion - Ganhadora, produziu 7 gonhodores de 36 corridas, no 

pals e no exterior. Transparent - gonhodora, produziu 8 gonhodo- 

res de 72 corridas. InVisible 	gonhodoro de 4 corridas, produziu 7 

ganhadores de 22 corridos. For my Love - garhodora de 2 

corridos, produzi.i gonhodores, inclusive clóssico. 

VIZIANE 

CAMPINAS - SP 
Escritôrio mi So Paulo: Praça da R rpüblit a . Sil - ° audar - Telelone: 34.51.75 
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Dos 7 garanhoes que aparecem em seu pedigree, 6 
deles venceram o Derby de seu pals (Inglaterra e Franca) 

e o sétimo foi segundo no Derby Frances e trés das 
eguas foram Ilderes de geracão. 
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0 har s Sa  L iz 
(segundo John Aiscan) 

O rneio ambiente, bern rôximo natureza, é o fator mats importan-
te para a criaçao, bern sucedida, de cava/os de corrida. Os baras que 

	

) 	 animals de puro-sangue, de hoie, em 

proporcionam essas condiçoes, conseguem resu/tados me/ho res. A razo 
determinante da mais baixa resistência dos 

re/acão aos de ha 200 anos ou mais, .' 	
é deficien cia do m eio am bien te, 

que n&o se adapta a nature- 
za bäsica do cava/o de corrida. 
0 grande prob/erna que os 
criadores europeus enfren  tam 
no mornento é o que se refe- 

" 1 re aos pastos "cansados 
tivo da queda de qua/idade 

dos cava/os criados na Franca, 

	

. 	

'.' 

onde os antigos haras, como o 
Meautry, ode Fresnay de Buffard, 

d'Oui//y, dxi Saint Pair dxi Mont 
estao corn seus cam pos enfra- 

quecidos. Esse fato se constitui no maior 
inirnigo do criador. 

72 
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Sc a terra está cansada, seth dificil recuperá-

Ia. unta vez que jã não existem no solo elernen-
los hásicos neccssários ao crescimento da estru-
luru ôsseu dos anirnais. A principal razäo pela 
qtial us novos haras da Franca estào conseguin-
do melhores resultados quc us veihos e tradicto-
nals estabelecimentos é justarnente a posse de 
tm novo e satidãvel meio ambienle, pois so etc 

podc revitalizar o vigor da criagao. Ernperv. ga-
nhador do Derby de Epsom, de 1976, e Youth, 
que levantou o Derby franc& do mesmo ano, 
forani criados em pastos nOVOS . que antes 
nunca haviam rccehido cavalus. 

Dc ntinha experincia pratica. posso repetir 

que o ntelo ambiente poderã meihorar o pedi-
gree. nas este jarnais poderá nielborar o rneio 
arnhicnte Scm urn born rneio ambiente, o pedi-
gree nao poderá corresponder a expectativa. 

'F 
o Estado ideal, no Brasil, para a criacao de 

cavalos de corrida. o Rio (Jrande do So!, cujo 
meio ambiente se assemelba. em ntuito, corn o 
da Argentina e do Uruguai e que, na minha opi- 

nião, pode competir corn des. 
A transieréncia do Haras São Luiz para Va-

caria, no Rio Grande do Sul, podcrá represen-
tar urn novo marco paris este estabelecirnento 
em Si e grande heneficio para toda a criacao 
brasileira. 

0 Haras Silo Luli que foi fundado em 1950, 
perto de Salto. no Estado de São Paulo, c quc 
visitei duas vezes, nao pode 5cr cornparado ilque-
Ic localizado em Vacaria. La, o meio ambiente 
é bern próxirno it natureza, existindo espaço em 
abundãncia. As grandes areas, principalrncntc, 
são muito importante para o desenvolvimento 
da constituiçio do animal. 
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Cavalos criados em mcio ambiente artificial 
tern todos os tipos de problemas e, cm alguns 
ca.sos, suas caracteristicas näo correspondern ao 
verdadeiro tipo das linhas paternas e maternas. 
tim exemplo tipico é o reprodutor I Say, cujos 
produtos nascidos em Salto, no Estado de São 
Paulo, tern cahecas bastante comuns, enquanto 
que os nascidos cm Vacaria possuem cabecas 
corn major qualidade. Lagar, urn filho de Aris-
tophanes, atualmente na reproducao do Haras 
São Luiz, C urn cavalo alazao de aparCncia bern 
comurn, mas, contudo, scus produtos nascidos 
cm Vacaria 1Cm alguma qualiclade, devido, no-
vamente, a influCncia do meio ambiente. 

o Haras São Luiz está localizado em Vacaria, 
no Rio Grande do Sul, onde foi instalado cm 
1972. A area total do eslabelecirnento C de 350 
alqucires, o que corresponde a 900 hectates, 
dos quais, de 600 a 700 são usados para os Ca-
valos, 0 estahelecimento foi expandido corn a 
aquisicao de novas terras. P dividido ens 40 pi-
quetes, cuja area varia de 15 a 30 ha. 0 Haras 
se local iza a 150 quilômetros do mar; fica a 950 
metros de altitude, num planalto. Dma particu-
laridade dese posicionamentu: 0 Chile obtém 
micro elementos do ar atravCs da chuva; em Va-
caria, devido a sua altitude, a chuva nfto contCm 
micro elernentos. 

A temperatura media local é de 16°C., sendo 
o indice médio de precipitacAo pluviornétrica de 
1.500 a 1.800 mililitros. Chovc todos os meses, 
mas muito mais intensarnente no inverno. A Ca-
da 20 dias, scm excecAo. 

o solo possui alto teor de carbono (4.6), sen-
do conhecido como argiloso. Face a essa carac-
teristica, a Cgua não é retida por muito tempo. 
Também é rico em humus, mas ha carCncia de 
rocha calcária e fôsforo, o que já foi suprido. 0 

trevo"  necessita de fósforo e cálcio e o 'trevo" 
que vi nos piquetes do Haras São Luiz mostram 
quc all nAo ha carCucia desses clementos. 0 pH 
do solo natural, näo cultivado, é de cerca de 5, 
mas cm terras formadas .sohe para 6. Se o pH é 
ô, issu é born para os cavalos, pois nunca deve 
ulfrapassar 6,5 e nem ser muito inferior a 6. 

No Haras São Luiz podem ser encontrados 
trCs tipos diferentes de pastos: cm estado natu. 
ral, os formados e os cultivados, Existcm quatro 
variaçoes de trevo: Ladino, Rosado (vermelho), 
Roxo do Chilc e Alsico. Nos pastos ha grama 
cornichão, que se assemelha muito a alfafa. No 
primeiro piquete de Cguas de cria que examinei, 
cultivado, havia muito trevu, apresentando-se 
em ótirno estado, pois as Cguas so estavam all 
ha 3 meses. Nos campos naturais ha trevo dos 
tipos Riograndense e Seradella. Ha, também, 
variedades de "ryegrass". 

Durante o inverno predomina o capim pasto-
villo e, durante o verão, o pensacola. 0 capim 
natural possui igualmente alto teor de proteinas. 

Vermau.r 

Fiederwaus 
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No Tiaras São Luiz as cercas medern urn total 
de 100 quilôrnetros lincares. Suas instalacôe.s 
abrigarn 180 éguas, 8 garanhoes, e 144 produ-
tos. A construcäo principal consiste dc 6 cochei-
ms cada urna, corn 16 boxes, medindo estes 
3,60 x 3,60 m. No centro do complexo ha o la-
Onralorlo, escrilório e maternidadc. Foi Ia que 
vi urn dos lahoratórios meihor equipados da 
America do Sul. Cada égua, antes de ser pa-
dreada. C cxarninada fisicarnente. hacteriologi-
arnentc, tudo corn o objetivo de sun aprovacäo 

para a reproducao. Existe igualmente urn labo-
ratörio especial para exame bacteriológico e unsa 
sala de Raios-X. A rnatemnidade compoern-se de 
6 boxes, de 5 x 5 cada urn. todos equipados 
oni luz infra-vcmme!ha. Os piquetes próxirnos 
sos rnesmos contarn cons grarna natural. No Ia-
do oposto a estrada quc ali existe, os piquetcs 
ão cultivados c no local está planejada a cons-

tmu,'ão dc Urn novo cscritôrio. 

Wk 
47 

10(105 os boxes do haras são numerados e 
dotados dc telas de ararne. Na segunda secao 
dc reprodutoras existern 84 boxes, divididos ern 
cluas construçoes. All, o tarnanho dos boxes é 
dc 3 x 3,50 rn., existindo em cada urn trés co-
chos: urn para cornida, outro para água c o ter-
ceiro especialmente construido para servir os 
Plod utOs. 

Os piquetes dessa secao dc reprodutoras são 
de pastos naturais. Para as "carnas", é usada 
serragern. Os potros desmarnados contarn corn 
4 prCdios, corn 144 boxes de 3 x 3 rn., 1.-ada 
urn, cons dois c'ochos. Cuida-se, agora, da cons-
trucao de local apropriado para dernonstração 
dos produtos. Nessa secao são mantidos de 20 a 
25 produtos por piquete. 

O atraente prCdio destinado aos garanhOes é 
ccmposto de 8 boxes, sendo o local bens equi-
pado e moderno, cons laboratório, espaco espe-
cial para limpeza e lavagens dcsses animais. 1-la 
seis piquetes. 

p) 

Existe problema dc aclioiatacao, principal-
mente corn os cavalos chegados de São Paulo. 
Estes são mantidos fechados, a noite, (anto no 
(cr00 cotiso no invemno. Depois dc cumprido o 
periodo necessário, então Ihes é proporcionada 
ida ao or livrc. integral. 
0 teospo para desmarne C de 6 meses, desde 

ue as Cguas nâo apresentern qualquer pmoble-
ma. Caso contrário, ocorre aos 4 meses. Eu, 
particularmente, sou contra o desmame prerna-
turo, porque contraria os principios da nature-
Zn. Cornecaria a desmansar os produtos quando, 
so7.inhos, se separassem de suas rnães. 0 quc 
geralmente acontece no idade de 6 metes. 

No final de marco de cada ann, os produtos 
dc atso C melo são enviados para a seçao de Sal-
to, no Estado sic São Pauto, onde são prepara-
dos porn os leilOes que se reatizarn em Julho. 0 
total dc cavalos cxistentes durante minha visita 
no Hams São Luiz era de 314. sendo 170 eguas, 
135 produtos c 9 gamanhoes. 

11 
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Urn dos primeiros reprodutores-base, que 
exercerarn influ6ncia sohrc a criacAo do Haras 
São Luiz 1cM Pewter Platter (Owen Tudor-Jenny-
dang, por Colombo), ganhador, inclusive, dos 
2000 Guineas 'l'rial Stakes. No Brasil, demons-
trou sua classe ganhando o GP Presidente do 
Jockey Club, Prérnio Imprensa, Prênsio Augus-
to Sevcro e alcancando o segundo lugar nos 
Grandes Prêmios 14 de Marco, Alnsirante Bar-
roso, Almirante Tarnandaré. Foi, ainda, 4. 0  co-
locado no GP São Paulo. Em conformaçao, 
Pewter Platter assemelha-se a seu pai, Owen 
Fudor, principalmente no que se refere ao tipo 
e aparência, mas é urn pouco major e tern cur-
vilhöes mccii retos. E irmäo 3/4 de Tudor Era 
(Owen Tudor), ganhador de $ 477,386. A i 
mae de Pewter Platter, Simon Shoes, exerceu 
forte influncia na criação internacional e dela 
descendern farnosos cavalos de corrida como Vat 
de Loir (Derby trances), Rol Lear (Derby Iran-
cés) Valorjs (Oaks), Ridan, Lt. Stevens, Apala-
dice, Cellini, Thatch, King Pellinore e outros. 

Pewter Platter foi urn dos reprodutores de 
major influCncia da linha de Hyperion, na repro-
ducão no Brasil. Dc seus produtos destacarn-se: 
Juleda (GP Diana), Flat Foot (CF Ipiranga, GP 
Criacão Nacional. etc.). Inch (GP ABCCCC, 
mae (IC Onch), Jelante (GP Major Suckow), 
Opongo. Packard (GP Henrique Possolo), Uni-
no (GP Estado (10 Rio de Juneiro), etc. 

Pewter Platter e Elpenor são os filhos de 
Owen Tudor de major sucesso na America do 
Sul. 

NORDIC (Rclic c Normandie, por Pharis), 
que vi no antigo Haras São Luiz, correu dos 2 
aos 4 anos na Franca e, entre suas vitórias, in-
cluem.se o Prix Lagrange c o Grand Criteriurn 
de Bordeaux, 

Na conforrnaçtjo, Nordic se parece mais corn 
seu avô materno Pharis, do que cons Relic. Ape-
sar do padrAo genético de Nordic favorecer o 
aparecimento dc cavalos "chiadores" por parte 
de seu pal Relic e it seu avö Pharis, ele em si 
não tinha este problerna. 

Relic e Seus filbos atuam bern corn éguas da 
linha de Tourhjllon e, entre Os melhores produ-
tos ganhadores dc Nordic corn éguas desta ii-
nba, temos Pioleto (GP Linneo de Paula Ma-
chado e Conde de Herzherg) e Ojigo (GP Lin-
rico de Paula Machado). A comhinaçao entre 
reprodutores do ramo de Relic e éguas da linha 
de Hyperion tern obtido succsso, Nordjc produ-
Mu cons éguas da linha de Hyperion: Orrato 
(GP Major Suckow), Oflage e Nirica. Entre ou-
tros importantes ganhadores clãssjcos filhos de 
Nordic, incluern-se: Mandaia, Rubeba e Gastào, 

0 melhor produto de Nordic corn " inhrcc. 
cling" dc Pharis é Pioleto (3 a 4). Corno pai de 
reprodutoras, Nordic está atuando bern. Ele é 
tarnbém avô rnatcrno de Playboy, ganhador do 
GP Ipiranga, que tern "inbreeding" de Pharis 
(3 x 4). 

A c'dtima vez que vi Pharas (Pharis-Astrono-
mie por Astenis), foi no Haras São Luiz em 
1969), jã corn a mao amputada. Quando jovem, 
Pharas lcd urn alazão rnuito atraentc. Dc todos 
us produtos de Pharis de petagem ala-ia, Pharas 
foi o que tiriha rnais qualidade. Sua aparéncia 
de corredor veto de sua nsãe Astronomic, que 
tinha nsuita classe. Pharas descende da bern su-
cedida combinacao entre Pharis c Cguas filhas 
de Asterus, como Ardan, Scratch, Pardal, 

0 
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Priam, Flamboyant de Fresnay, lalma. Daova, 
Cararnida. 

Do todos os produtos da excelente reproduto-
ra Astronomic. Pharas foi o que obteve major 
sucesso na reproducäo. Pharas. no entanto, não 
tinha a mesma categoria dos outros produtos de 
Astronomic, corno o invicto Caracalla (que f a-
lhou na reproducão). Marsyas e Arbar. 

Vi também Pharas em corrida. lnfelizmente, 
ele foi acometido de problemas na traquéia e 
por isso näo correspondeu a expcctativa. Sua vi-
tória importante [oj obtida no Prix Berteaux. 
Apesar deste problerna flu traquéia, isto não o 
afetou em se tornar o IjIho de rnaior sucesso na 
criacao internacional (fora da Franca e Ingla-
terra). Seu pai, Pharis, fol também urn cavalo 
"roncador" transrnitindo esta fraqucza. Alguns 
do scus destacados ganhadores, como Pu e Gar-
holeto. eram " roncadores", o quo nào os impe-
diu de ganhar clãssicos. 

Dc todos os filhos de Pharis, Pharas foi o 
que obteve produçao do meihor aparéncia, prin-
cipalmente cabecas de boa qualidade. como Ze-
nabre, Nermaus, Pó, Quipardo. 

Do outros bons ganhadores filhos de Pharas 
que vi, deve-sc mencionar o deslacado reprodu-
br Zenabre (GP Brasil - 2 vezes), Garholeto 
(OP Derby Paulista, GP Consagracao). Pó (GP 
Estado do Rio do Janeiro), Quipardo, Atabaska. 
Quarana e Onch. 

A prova de que os filhos de Pharas são bons 
progenitores, temus em Zenabre, Nermaus e 
Garboleto, que produziram ganhadores clás-
sicos. 

Durante minha visita ao Haras São Luiz, ha-
via 9 reprodutores. 0 sucessor de Pharas no Ha- 

ras São Liii, ii NERMACS tPharas-Flcderinaus. 
por Violoncelle e Rumba 11. por Biriki). quo go-
nhou 4 corridas, inclusive us OP Linnco do Pau-
la Machado e Salgado Filho e foi 2.0  no OP Es-
tado da Guanabara. Ele descende da hem cuce-
dida comhinacao entre filhos de Pharis c éguas 
por Violoncelle'Cranach-Coronach-Hurrr On, 
como Nagour (OP Cru7eiro do Sul, 01' Consa-
gracão) e Quartier l.atin. 

Violoncelle é hisnoto de I-Iurrv On. Outro 
born ganhador filho do Pharas em égua da Ii-
nha de Hurry On, I Caruru, Pardal, filho do 
Pharis, obteve sucesso corn éguas da hobo do 
hurry On, produzindo Psidiurn (Derby) e Par-
dallo (Ascot Gold Cup). 

Na conformacao. Nermaus é urn cavalo cat-
tanho dc tamanho mIdio. SUa caheca tern qua-
lidade. Seus curvilhOes são bent colocados. ten-
do levado pontas do fogo. 0 quo gosto no pedi-
gree do Nermaus, é quo dc contém, hem próxl-
mo elomenios tradicionais clássicos do consistIn-
cia, corno Astertis, Coronach. Brantome. Birihi 
o Clarissinius. Elementos clâssicos tradicionais 
são mclhores do quc os elemenios rnodcrnos CC-

mu Bold Ruler. Native Dancer e Turn-lu quo 
produem cavalos de posico rcsistência. 0 fale-
cido Frederico Tesio e J. Stern (criador do Si-
cambre. Free Man e Biribi) procuravarn elernen-
tos tradicionais clãssicos o mais prôxinlo possi-
vol no pedigree. Normaus promete scr horn so-
cessor de Pharas no Haras São Luiz. A mostra 
I Agente, urn dos lidoros da geracão do 19 73 no 
Brasil. cujas vitórias incluem o Derby Paulista e 
o OP Consagracao, aIIm do Cruzeiro do Sul. 

Vi também Fledermaus, mae de Nermaus. 
urn tipo menor do Igua castanha, caheça corn  

qualidade, rncmhros curIos t' boos curvilh/es. 
0 segundo Iii ho de Pha rat., no H a ra São 

Lu), I QL'IPARDO (cm La Parda por Druid 
por Bahram) qiic sofreu urn acicicntc no peretir-
so do OP Brasil quando fraiurou a palcia e oil 
hoje 1cm uni huraco ahaixo dela. -\i/ o anos. 
ole sofreu de dores do caneLi titus / um animal 
chew di' energia. Sua caboça denionsira quali-
dade e tim dos de nielhor aji a r€t flU 0 do i -a mo 
do Pharis Q u ipardo toni 'i ribreeding do Pha - 
ros Fairssav (i s 4). Ganhou o OP F'residcnte 
do Jockey Club do São Paulo, o OP Usa aId 
Aranha v' o OP 16 do Juilto. 

Q itip ardo reprv'sen to a horn suce di dii corn hi - 
n ç ao cot re roprodu I ores do ra mo do Huh rant. 
como Sodium (St. Leger. Irish Sweeps Derhs 
Eu daenion - Gasm ak c Pardw - 

MAVERICK (Xaveco e Hianca por El ('id 
por Rustorn Pasli1i e Varahuia por Zurrun por 
(ongreve ) I u in cas alo rn in to at raente - ten do si - 
do ót i ito ' 'performc r' ' no Brasil - onde gao hou o 
0 -al. Couto de Magalliãcs, o Oswaldo Aranha e 
Clássico 29 de Outubro. Vi Was corridas. em 
1967, no Oran Prcmio Internacional CurIos PcI-
lcgrini, onde atuou bent obtendo o 3. 1  lugar 
para Ruble e Decorum. De todos os cavalos 
brusileiros, ole foi o que meihor atuou nos ELlA.. 
ganhando o Anniversary Handicap e o Mile 
Irial Handicap. 

A cabeça do Maverick tern mais qualidade 
(Inc a dc Xaveco: o tipo do seu corpo I algo ci-
lindrico; seus membros são horn colocados e 
lent boos posieriores. Maverick representa a 
combinacito entro reprodutores da linha de Fair-
a av e lguas do ramo de Rustorn Pasha, da Ii-
thu de Son-in-Law, como: Trouhador (Derby 

fl 
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argentino), Irmak (Derby argentino). Bagdad 
(Derby uruguaio - born reprodutor), Quimera 
(boa égua argentina), Silver Moon (reprodutor 
de sucesso no Chile), Maxixa (boa égua argenti-
na), Melody (Polla de Potrancas, na Argentina). 

o que gosto no pedigree de Maverick e que 
dc contém boos elementos clássicos como Va-
tout, Clarissirnus, Rustom Pasha e Congreve, 

o 1-laras São Luiz também tern na reprodu-
çãp. LAGAR (Aristophanes e Vina per Pont 
l'Eveque e La Cave por Congreve), que do pon-
to de vista de performance nas pistas é o melhor 
fiLho de Aristophanes no Brasil. Lagar foi expor-
tado corn I ano e meio para a Uruguai, onde 
ganhou 7 corridas, inclusive o Gran Premio Be-
nito Villanueva (Gr. II), Gran Premio Consejo 
Nacional de Gobierno e Clasico Dr. Manuel 
Quintela. Lagar representa a bern sucedida corn-
binacao entre Aristophanes e égslas per Pont 1' 
Eveque, como o excelente cavalo Atlas (que es-
tá atuando bern como reprodutor), Fran (ga-
nhador de eventos internacionais no Uruguai e 
Argentina), a boa égua argentina Adriatic; e 
Brenta (ganhadora clássica no Uruguai). Lagar 
descende de Bourgogne, urna das éguas funda-
doras mais influentes na história da criacao ar-
gentina. 

Lagar é urn alazAo de tipo grande e forte, urn 
pouco do lado comurn. Geralmente os cavalos 
desta farnilia tern aspecto bern comum, como 
Pontet Canet, Parral, Dimbokro, Astorga, os 

quais vi pcssoalmente. Seus cLrvilhöes são urn 
pouco encurvados e baixos, devido a urn mci-
dente. l urn cavalo de amplo perirnetro torá-
xico. Fiquei impressionado corn ceus produtos. 
Gostci dc scu potro alarSo flu égua Kirma. 

I SAY (Savajirao c Isetta por Morland e Isol-
da por Rustom Pasha-Ivelinc) foi urn dos rnclho-
res cavalos dc corrida da geracSo de 1962 na 
Inglaterra. Era urn cavalo são e ganhou 5 corn-
das, inclusive a Coronation Cup (por 2 corpos 
de Atilla. Gulf Pearl, etc.), o White Rose Sta-
kes (por 5 corpus) e o Red Deer Stakes (por 6 
corpos). No Derby de Epsom de 1965. 1 Say tcr-
mlnou em 3,0  para destacados cavalos como 
Sea Bird e Meadow Court. F urn castanho corn 
estrela prolongada; hem proporcionado: horn 
perimetro toráxico e urna ótima linha superior. 
Tern as rnSos urn pouco para,dento. Scu pal, 
Savajirao, foi urn cavalo sSo, de conforrnacao 
muito boa. 

0 pedigree de I Say contém tradicionais ele-
mentos clásslcos de resisténcia. corno Dark Ro-
nald, St. Just. Son-in-law e Guardetcu nas pri-
meiras qilatro geracOes. Sua 35  mae, Iveline, é 
av6 da lamosa égua-hace Sehiaparelli. 

Sob o p05110 ste vista da conforrnaçào, fiquei 
nluito satisfeito corn os produtos de I Say que 
vi no Haras São Luiz. 

Ui tambérn estã na reproducao 0 pai de Big 
Poker, Torn Poker ('lom Fool e Miss Stripes 
por Big Game) que ganhou 6 corridas nos Esta- 

dot Unidos. inclusive o Appleton Handicap. 
Quando era produto, teve urn problerna em seu 
joelho. Torn Poker tens as mans lcvernente para 
dentro; seus curvilhOes são urn pouco encurva-
dos e, no direito, lilt suspeita de "curb". 0 nse-
Ihor filho ile Tom Poker é Big Poker, ganhador 
do GP São Paulo. 

FIDDLE STICK (Earldom e Risota par Jolly 
Joker e Duna por Djebel) obteve 2 vitOnias e foi 
segundo no GP Jockey Club de São Paulo (Gr. 
I). l rneio irrnão dc Drarnhuia (GP Barão de Pi-
racicaba) e de Clouct. 

Fiddle Stick dcscende de Zariba, que é ances-
tral de destacados cavalos como Coaraze, Goya, 
Philius, Galcador, Talgo, Fidalgo, Chicago, Crc-
pellana, Galgala. 

Na conforrnacao. Fiddle Stick se parece mui-
to corn seu avô Princequillo, principalrnente no 
tipo e na expressao e na linha superior de seu 
corpo. 

GEORGE RAFT (Native Dancer-Say Blue 
por Blue Larkspur) que ganhou nos Estados 
Lnidos 5 corridas c 24.347 dólares, é urn cavalo 
de estrutura forte. Tern tendência para casco 
eneastelado e seus dianteiros são levernente vi-
rados para dentro. 

Oulro garanhão é Princt'?v Portion (Prince 
Biu e Participation por Precipitation) ganhou 
cinco corridas na Inglaterra e foi 2.° colocado 
no Great Yorkshire Handicap. Na conformacao. 
Princely Portion é muito parecido corn Court 
Harweel, porque sua rnãe, Participation é tam-
hem avô deste. 

Entre as sneihores ltguas (IC classe de pedigree 
"aherto", e.stlt Lausannc (por Closwoi -th), ga-
rthadora clássica, inclusive do: GP 11 de Julho. 
GP Duque de Caxias, GP Luir Nazareno T. As-
surnpç5o(2 vezes), GP IndependCncia, GP Fran-
ça. Será de grandc valia para o haras, principal-
mente através de suas filhas sc cruzadas corn 
reprodutores de alta categoria. Lausanne tern 
curvilhoes retos. Sua carnpanha no haras foi 
prejudicada qnando foi mandada para a Europa. 

Galericia (Restoration-Fullencia por Cruz 
Montiel), de criacSo argentina, ganhou o GP 
José Guatheniozin Nogueira. E utna Cgua de 
boa zsparCncia c na conformacão sc parece corn 
seu avC materno, Cruz Montiel. 

Urn horn pedigree "aherlo" para o Haras São 
Luiz oferece a excelente Cgua Onitie (Coaraze-
I nitie por V ioloncclle) . a q ual vi term mar em 
3. 1  para Gastlto no Derby Paulista), alCrn de 
ganhar tarnhCm vltrios clltssicos. Eta tens "inbre-
eding" de Curonach (3 x 4) e se parece rnuito 
corn Coaraze. Seus curvilhöes sao hosts e retos. 
Nos Estados Unidos cIa sofrcu urn acidente. 

A ganhadora clltssica, Flosshilde (Merchant 
Venturcr por Hornhcam) C unia egua alaza de 
botis aprusttos e representa o tipo de Hyperion. 

A ganhadora de "stakes'', Bosnia (Court Har-
well-Aicha por Scductor), égua forte, de bons 
aprurnos, é o tipo (IC cavalo quc eu gostaria de 
ter em mcii propro haras. 

Ui tarnbCrn vi Boherne (por Morurnbi), mae 
de Big Poker, que não tern urna caheca marcan-
te. P. urn pouco estreita Isa frente e seus curvi-
lhöes são hem juntos c baixos. 

Violence (Vitelio-Belle Arnie por Stiob) tern 
urna bela potranca ao pC, por Nernaus: La Can-
cc (Moutiers). (Ia farnilia de Vicux Manoir, tern 
urn heto potro alazão ao pC por I Say: a boa 
Cgua uruguaia Auriga (por Lennox) urna p0-

tranca alazã ao pC, por I Say. 
C) que maLt itse irttpressiunou durante rninha 

prirneira visita ao Haras São Luiz, Vacaria. foi 
o vigor dos cavalus, prirtcipalrncnte dos produ-
tos. causado pclo excelente tneio ambiente. 
Quatido ha vigor, pode-se esperar a constitui-
cão adequada para as pistas. pois o vigor e a 
constituicão andarn juntos. 
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AVENIDA 
L!NNEO DE PAULA MACHADO, 875 

CEP 05601 
TEL.: 212-11-' 

SÃO PAULO 

Obra val'iosa P  arc 
a Suc bibiloteca 

- 	 JP\_S 

? 

7i 

Consulte a 
Associaç7o Brasileira dos Criadores do Cavalo de Corrida 

para obter o seu exemplar, 
ricamente ilustrado, em luxuosa encadernaça'o, 

medindo 62 cm x 45 cm. 	
C 

ASSOCIAqAO 
BRASILEIRA DOS 
CRIADORES DO 
CAVALO DE 
ORRI DA 
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S 'JOQUETAS. 

Canadense 
40 J an Phipp  s., 

b 
0 

0 

Joan Phipps, dona de apreciável téenica. vol-
lou a ganhar o Campeonato Mundial de Joque-
las, prornovido pelo Jockey Club de Silo Paulo, 
corno urn dos atrativos de sua semana interna-
cional, cm Cidade Jardirn. A representante Ca-
nadense, que ji Sc irnpusera cornu a mclhor, 
dentre as rnoças de vários paises que se dedi-
cam as carreiras rasas, corno profissionais ou 
arnadoras, voltou a rnostrar toda a sua classe. 
aliada a sinspatia natural que a tornou urna das 
mais populares do grupo. 

Oize palses 
Onzc palses, Brasil, corn Suzana Davis e Giau-

cia Guimarães: Canada, Joan Phipps: Chile. 
Fresia Garcia; Franca, Isabelle Henin; Austrá-
ha, Heather Mc Guire; Suécia, Ehisabeth Wihin-
der; Finlândia, Mohla Rekola; Alemanha Oci-
dental, Hannclore Rabus; Noruega, Ruth He-
gard; Inglaterra, Joy Gibson: e Dinamarca, Ui-
beke Hansen, estiveram represenlados no II 
Campeonato Mundial de Joquetas. law que Va- 

lori.'ou sobremaneira o feito da canadense. Phip-
ps lolahizou 18 pontos. mostrando-se hastante 
regular: Quinta-feira, na prirneira corrida, fez 
quarto corn Grepaco, urn animal de poucas pou-
cat possibilidades; no sábado venceu corn a fa-
vurita Klaygirl: no domingo escoltou a "faixa" 
Dc.svelar, montando Dongoha: e rnalogrou na 
noturna de segunda-feira, ao montar Double 
Speed. 

A segunda 
A seguoda colocada fol a chilena Fresia 

Garcia, donu. igualmente de apurada téenica c 
tambérn figura bastante sirnpática do grande 
pühlico. Marcou lb pontos. Dc inicio fez tereci-
ro corn Durojal, isa quinta-leira: depois mid.-
grou cons I Want You, no sáhado; ganhou eons 
Desvelar. no domingo; e fez quart. corn Saloio, 
isa seguoda-feira. 

Terceira 
0 terceiro noose foi a sempre aplaudida bra- 

sileira Suzana Davis, que terminou corn 12 pon-
los. Na. mi feliz na quinta-feira, quando fez 
sexto corn Diplomado: tcrrninou em quinto corn 
Xuxuhcl, no sábado: rnalogrou no domingo. corn 
Unbroken; e venceu corn Operário na quinta-
feira. 

As outras 
Isabelle Henin. da Franca, ficou cm quarto 

corn 10 pon tot, tendo feito corn Carcajü. isa quin-
Ia, a sua rnelhor colocaçao; Glaucja Guirnaräes, 
do Brasil. e Heather Me Goire, da Australia, fi-
cararn enspatadas em quinto. corn 9 pontos. 
Aquela teve seu ponto alto cons a vitória de Flag 
of mice, isa corrida de quinta-feira; e esta corn 
o segundo de Canyonette, no sábado. Em sexto, 
corn 8 porstos. ficou Elisabeth Wehinder, da Sue-
cia, que fez segundo costs Dirigente, isa segun-
da. I)epois, Molla Rckola. da Finlflndia, corn 
urn tcreciro corn Miria, no sábado, corno o scu 
nicihur desempcnho; depois, cnipatadas. corn 4 
pootos; Hannelore Rabus. da Alemanha, e Ruth 

VMF 	

1' 

-3 

.; 	 fi- 

fl 

	 I 



FAG 24tIrohwnto MAI0' .JUNH0  DE Iq77 

uJOQUETAS. 
Hegard, da Noruéga. Em seguida, Joy Gibson, 
da Inglaterra, corn 2; e, [inalmente, Uibeke 
Hansen, da Dinamarca, que nAo chegou a mar-
car ponto. 

As provas 
Foram estas as provas reservadas ao II Cam- 

peonato Mundial de Joquetas: 

28 de abril 
6. 0  PAREO 1.600m 	A.L. 

"CAMPEONATO INTERNACIONAL DE 
JOQUETAS" 

1. 	Flag of Truce G. Guimaràes 57 
2. 	('arcajsi Henin 57 
3° Durojal F. Garcia 57 
4. 0  Grepaco Phipps 57 
5.° Von Creek H. Meguire 57 
6. 1  Diplomado S. Davis 57 
7. 0  Nominal Hegard 57 
8° Diracaio V. Hansen 57 

.° 	Peribel E. Weljnder 57 
10 . 0 Assupä M. Rekola 57 
11 0 	Bihiany H. Rabus 57 
12.° Incano J. Gibson 57 
Tempo: 1'40"3/10 

30 de abril 
4. 0  PAREO 1.000m 	G.L. 

(RESERVADO A JOQUETAS) 

1. 1 	Klaygirl J. Phipps 57 
2. 0  Canyonette H. Meguire 57 
3° Miria M. Rekola 57 
40  Uvada H. Rabus 57 
5,0  Xuxubel Davis 57 
6. 0  Gwynie R. Hegard 57 
7,0  Caparica Wclinder 57 
8 . 0  1 Want You Garcia 57 
9,0  Happy Kiss J. Gibson 57 

10 . 0 	Implicit I. Henin 57 
11.0 DistracAo V. Hansen 57 
Tempo: 594/10 

1. ° de maw 

V 
hctheI/e Hc'rsc's )Frcscsjs) 

3. 0  PAREO 	1.8OOm 	G.L 

RESERVADO A JOQUETAS 

1.0 Desvelar F. Garcia 57 
2 1  Dongola J. Phipps 57 
3. 0  Gorine I. Henin 57 
40  Quartola M. Rekola 57 
5. 0  Provincia E. Welinder 57 
6. 1  Ravela H. Meguire 57 
7,0  Calandre J. Gibson 57 
8 1  Unbroken S. Davis 57 
9 0  Inhadita H. Rabus 57 

10. 1  Cedar Hegard 57 
ll.° Doride U. GuimarAes 57 
Tempo: 1523/10 

2 de maio 
4,0  PAREO 2.400m 	G,L. 

PRMIO "ASSOC. DOS CRONISTAS 
DE TURFE DO ESTADO DE 

sÃo PAULO" 

1 . 0  Operário Davis 57 
2. 0  Dirigente E. Welinder 57 
3,0  Xivor R. Hegard 57 
4 1  Saloio F. Garcia 54 
5.0 Franciscano J. Gibson 57 
6. 0  Kronprinz H. Rabus 57 
7. 0  Link Belt H. Meguire 57 
8. 1  Roche 1. Henin 57 
9 1  Double Speed J. Phipps 57 

10. 0  Hieron G. GuunarAes 57 
11. 0  TaipAo (caiu) M. Rekola 57 
Tempo: 2'34"3/10 
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RED CROSS 
Cast. 1972, por Crepello-Red Velvet, por Red God 
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RED CROSS, ao dirlglr-se para a partida do MIII Reef Stakes, prova que venceu corn faclildade. 

Além do Mill Reef Stakes, Gr. II, RED CROSS venceu 
também o Berkshire Stakes, Newbury, e o Chesham 
Stakes, Royal Ascot. Total em prêmios: X 17.113. 

RED CROSS fez sua primeira estaço de montas em 1976, 
corn 26 éguas cobertas, das quais 22 resultaram cheias. 
Coberturas a venda para 1977. 

HARAS INTERLAGOS LTDA, 
Via D. Pedro I - Km 60 - Atibaia - SP - Fone: 498 

0 
	 Em So Paulo - Al. Cleveland, 444 (Dr. Michael Perlman) Fonc: 220-2311 
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.ENSINO. 

Segundo grao u. profissionalizante, 
uma grande realização 
da Escola Jockey Club 

Calcada em urn 
elenco filosofico que empresta 

rnotzvacão a 
entidade mantenedora e 

aos corpos docente e discente, 
a Escola Jockey Club 

de São Paulojd é urn 
patrimônio cultural da cidade. 

Partindo do objetivo de 
desenvolver a persona/idade 
da crianca e do adolescente, 

exp/orando toda a sua 
potencialidade, vem 

contribuindo de maneira 
positiva, desde sua fundacao, 

em 2 de marco de 1952, 
ha mais de 25 anos, portanto, 
para enaltecer a imagem da 

entidade turfistica 
que a mantém, como 

instituição educacional de 
cardter assistencial, destinada 
aos filhos dos seus servidores. 

Extraordindrio veIculo de 
pro moc&o humana, 

criando para os ex-alunos 
oporiunidades profissionais e 

melhoria social dos farniliares, 
a Escola, vinte e cinco 
anos depois, registra, 

entre aqueles que passaram 
pelos seus cursos, 

desde o prë-primãrio, 
o an tig o p  rim drzo e 

o então charnado ginasial, 
elementos de sucesso 
na vida cornunitâria, 

inc/uindo-se advogados, 
professores norma/istas, 

econornistas, licenciados por 
Faculdades de Filosofia,  etc.,, 
Entre esses, inclusive, filhos 

de modestos cava/arzpos. 
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'ENSINO. 
FJL OSOI7A 

0 corpo dire t ivo da Eseola traçou urn elenco 

Iilosófieo 9  ue ha inuito j usti flea sua cxistnci a 

it cci her: 

Desenvolver it personalidade da crianca e 

(10 a dolesce ntc cx p brando toda sua pu-

k. tic al i dade. 

Eritender o procesco educativo cornu urn 

iaOio colllinuo quc estiniula o deseivolvi-

IlleIlto (Ia personaiidade. 

c l)ese ii volver it ca pile dade in tel ectu al an ni-

scl (IC deseobrir e assinular o niétodo cien-

lifico de trcibalho. 

d ) Prssniover cond içôcs P a ra 9 UC 0 in fl (10 

e illoelon al - a fet ivo cia crianca e do adoles-

ednie SC organize Cfli equiiibrio corn os de-

111.115 .l5)CCttlS da personal dade. 

i)esenvolvcr 0 processo de inlernc)io social 

C (IC COIn (lii! Ca(;tlo liii ma 113 I cvando 0  jo- 

'cni a ticscohri r-se 	Clii Cl) 111(111 icaciio 

I iliciar Os imens CIII C sperieiicias de traha-

ho em varios campus (la aid idade lIu- 

1111113. 

a) l'ronios er cut rc as joLens it descoberta (10 

nuonuelulo Iuistor'o quc it hurnanidadc vive. 

Ill Piomover it descohert 1 pe to se rim dos va - 

bores soelais C espirltuals dos grupos sociais 

ior (ilde ele c lieu a 

I) I )eseoh vi r ci PCS5OiL liii Ill an a como 0111 to-

(ii) Ciii Cl obuccuo 110 1)13110  universal e da 

saicieslade ahrangcnle 

I es ar a quebra (IC precouueeitos Soelals (Ic 

raça. cor, u'eligiao e utivel SOclo-ecoflOmicO. 

k) Cdaorcuçcto dos pals no piano didático 

ped agógieo 

CRESCTMENTO 

Med 30 IC recursos at rihuidos pela enticiade 

manteneclora. 0 Jockey Club de Sao Paulo, este 

auu(i da ordeni iie quase ClIlCO rnilhOes de cruzem-

ros a ewola tell crescido em metodos pedago-

L'icos. COiiSCgLullldo iluplamitar urna filosofia edu-

caeiouial de pral cat a tivas, Coil particupacão 

dos .tlunos, forbulecendo sobremancira it fixacão 

dci boa imagem 10 cluhe na coletividade. A .sua 

acel(accuo por pane dos servidores do eluhe e 

3111 1 )13 . 
Dc inieio. tie 1952 it 1960, funeionou apenas 

II pi-6-prim-Ario e o prinmário. so para flbhos dos 

servidores; tIc 1961 it 1972, pre-pnirnarmo e pri-

minio para estes e mais descendentes de asso-

ciados e outros interessados, estes dais ulitimos 

glupos inediante pagarnento de taxas acessiseis; 

de 1973 a 1976, para us rnesinos agrupamentos, 

prd-prhruuãm - ho e primeiro grail, este abrangendo, 

dc acordo corn a nuvu Lei do Ensino, 0 antigo 

prlmzunio e o ex-gina.sial - I-3n alrnente - a purtir 

&tcste ano de 1977,  aldm desses cursos. mais 0 

iegundo gnilu (ex-colegial), profissionalizante - 

OBJETIVOS 

0 segundo grái ora iniplantado, bern a fimma-

lidade de cornplenueimtar a educação geral, de 

carâter profissionalizante: Assistente de Admi-

llistracão e preparo dos atunos para prossegul-

Inelito dos esiudos em cursos supeniores. aldni 

(liu forinac)io de obra qualificada - tdcnico de 

n vet medu> — corn aproveitamnen mu na prulpnia 

Cli titliide lilt U telledora - 

ASSISTPNCIA 

Aos alunos, filhos de sersidures do Jockey 

('tub, a Escuila presta assistduicia gratlilta, que 

iluclui nuatenial escoIur, hunches, assistdncia me-

(thea e detu l3 ru a, a dli de cohert u in para 50% 

do cuslo do unifurme eseolar. 

A Escola Jockey ('tub de São Paulo possui, 

em todos os sells eursos, corpo docente setecio-

ruado e especlalmllelite treinado, contando corn 

iumstalacOes puopnias e funeionais. 

RECURSOS FISJCOS 

Quanta it rt'cltrsss.c J,.stcos, dispOe (be excelente 

prado escolar situado 3 Rua Bento Frias. 223 

edO area lot ui de 3.390 m 2 sendo 2.666 1112  de 

area construida. inais 0013 praca tie espolles, 

eaiuitigua, instalada em area de 2.500 1112.  0 nb-

vet de construcão de salas de aulas, salas espe-

dicllS.allditonio, dependencicus admiaustrativas, 

lie saude e tie recreai3o se apresenta em condi-

gOes excepclonais. 0 equiparnento pesado (nuO-

sets) e eq ii ipamen to leve (material de en sill 0, 

in St ru 111th los, etc.), d t ambd in de in u ito born 

uudeb e ate o ano de 1972 esteve orgauuizado Pa-

rd a ucrmder it cI en Ida do ant go cu nso p nirnãnio. 

Em 1973  a Escola Jockey Club de São Paulo re-

equipou-se pant receher as series suhsequentes 

do Ensino Fundamental. 

Aldm dos equipanientos escolares espeehlicos, 

a emutidade na sua organizacao e estrutura de 

senvicos mantdrn ainda critic outros, Os SCUlfl-

tes recursos, que poderão ser utihzados pela Es-

cola, tins várias atividadcs de sondagern vocucio' 

01(1: Hospital Veteninãnio, Laboratório Bioqul-

mica, ArnhulatOnio Medico e Dentánio, Fisiote-

rapia; Organizacão dc Iranspanies Urbanos e 

Rodoviturios; Lavandenia Industrial, Marcenaria 

e (.arpintaria; Fenrania, Meeãrmica, Oficinas dc 

Costura, de Eletnicidadc; de Sons e Cornunica-

cOes, Hidniuulica, Alvertania, Piimtura, Horto e 

Orquidiário, Compu tadores Eleirulnieos. Res-

taunanie, Cooperativa Mista, Estaçao de Trata-

menlo de Agua e, para excursOes de estudos: 

Poslo Agno-Pecuánio de Campinas e Chácara 

Jockey Club. 

RECURSOS HUMA NOS 
0 conjunto tIe Ru'cmcr.ss,s Huurna,zos é forniado 

por sub colil ulnios de: 

Direcão 

Orientação 

Prof essa res 

P.0 is 
Al tiuic's 

Outros elernentos dcu comun idade 

('onsideranios ainda que; 

cut 0 patencial dos aluuios banto paganies co-

lt) 111(0 pagan let é rn 0111) born. 

b) 113 entre os pais grande interesse em par-

Ii cipa r cia vida dcu Escola - de Silas p rogra-

inagoes peclagógieas c Socials. 

NUMEROS 

I )urantc as prirneiros vinte e cinco arias de 

sucu existeneua, it Escola Jockey Club de São 

Paulo atendeu uma plilacao escobar de 12645 

alu lulls. 110111 total de 4. 1(X) in dlviduos, lurnuan - 

do 2.(XX), scnda 1.80) no pnirnánio e 2(X) no gi-

ntusiii, dentro da antuga estrutura do emlsjzuo, A 

esses ctluios foram distnibubdas 2.500.000 lIfli-

dctiies lie bandies; 615(100 pecas de unuformes; 

800.000 umudades de material escolar (livros, 

cadernos, etc.), pernmitimido-se estinlar o custo-

11111110 1Jan11 este ano de 1977 cm Cr$ 10.300,00. 

A ,.,; u,.... 	./d.''t. a perwane,,Ies. inc/usIa', no irjhalhv di Jr.. 
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Proprietários: ICULIO e MANLIO_FORELLI/Jaguiariuna/Sao_Paulo 

Wi 

LE\JINO 
Nascido em 1961, Brasil, por Barpharn e Scot. 
tish Dilemma, par Scottish Union. Apresenlado 
em 4 oportunulades, levantou (Inns provas. .îé 
tern born nrImero de flihos ganhwlores no Bra.sil 
e Jenezuc!a. 

= 

1'L 

ail 

ZIERo cm 1969, r Zefir e Erinias, 
par Alberigo. 
Ganluulor de trés corridas e vérias colocaç45es. 
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-.-;: XAVECO 
\ascido em 1955, Brasil, por Sayani e Rousselte, 
por Bois Roussel. Em Cidade Jardim Xaveco 
levantou o CP Consagração, GP 14 de Março, 
GP Prefeitura Municipal etc. Na Gávea o GP 
Dr'rhy Club. Entre São Paulo e Rio Xaveco tem 
20 colocações clássicas. Correu até 1.000 in. 
t)enlre o grande número de bons filhos 
h'stacam-se os clássicos Benu Bramei. King 
Archer, Amasis, Maverick, Usuki, Elamiur, Va-
hei, Ya.sha, Yu.s,nan e Malabarista. Entre Os ga. 
ranhoes nacionais Xaveco foi líder em 70, 71,72. 

PARNASO 
.\useido em 1965, Brasil, por Sancy e Pasto-
relh', por Rieck, Parnaso, cujos filhos ainda 
não estrearam, foi líder de sua geração na 
Gávea, em 1969. Levantou nove provas, inclu-
sive o CP Osu'aldo Aranha, CPJoeky  Club Bra-
sileiro e o GP Geizilio Vargas, além de co-
locações clássicas. 

e 
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• CONFERÊNCIA. 

A participação brasileira na 
Conferência Internacional 

sobre o do,pi*ng 
14 • Unione Nazionale per L 'Incremento Dei/e Razze Equine ' ' (UNIRE), sediada em Roma, 
na Itália, patrocinou a realização, em março último, da Conferência  Internacional sobre o 
dop ing , reunindo técnicos de vários países, inclusive o Brasil. A nossa representação ficou 

a cargo, P(-)r delegação do Jockey C/ub de São Paulo, da professora  Ester de Camargo Fonseca 
Moraes, titular da cadeira de Toxicologia da USP. O certame, que durou três dias, reuniu 

representantes da Africa do Sul, Alemanha Ocidental, Argentina, Austrália, Brasil, Chzpre, 
Espanha, Estados Unidos, Gran Bretanha, França, Hong Kong, Itália, Japão, Suécia e Suíça, 
realizando-se a jornada inaugural a 22 daquele mês, nos salões do Hotel Parco dei Principi, 
sob a presidência do Dr. Guido Berardeii, dirigente máximo da UNIRE. Do seu trabalho, 
a professora  Ester de Camargo Fonseca Moraes, agradecendo a colaboração doJockey Club, 

que tornou possível a sua participação no importante certame, apresentou o seguinte relatório: 
N' dLCt11I)Cr1h()  (Ia I111,iUJ (LIC nos LUI delega- 	1.2. lterI11iI1ar 	ifeit 	dos ii,sii,os sobre 	ÇA) ci11 çccrclíirto, foram Iarganieritc discuti- 

lia pelo JOCKEY CLUI-3 DE SÃO PAULO, 	o ca 	 dos os JcIllis propostos, abaixo relacionados. 
J)rec1 tano-I1os.no dia 21 de março, segunda- 	2. Su/oiá,,itc,.v e ,?zec/iea,,je,ltos 	 1 . MEDICAÇÃO ANTES DA CORRIDA 

feira. cm l-U,ia. ao  Dr. PIER() GOLISANO. 	Estabelecer 	cantagens ou desvantagens de; 	por unanimidade foi dcinoïistrado ser impos- 
Seci-cuirio C L 1 LI da UNIRE,i quero i ihinios 	2. 1 lista ik stihst iui ss i ilidi Ll11&IItOS per 	discriminar duas classes de substâncias 

credenciais 	 bit dos 	 uma rei, que todas podem ser usadas com fina- 
\ Conferência teNe sua sede instalada no %a- 	2.2. 1 i st s k subsi tn. i s e medicamentos 	lidadc terapêutica OU administradas como "do- lio 
 principal de congressos do HOTEL PARCO 	p roibido..' . ping — .o Iitiiite entre medicamento e doping' 

I)N1 PRI N C 1 P1 . Vila E3orghese . onde fleIlraul 	3. j•1(/I)III)S de IVZU /uc- 	 somente pude c\iti 1 no objetivo da administra- 
hospedadas todas as delegaçiics prescnt.s_ 	3. i vantagens e desscn1agerts de aniostra únI- 	ÇLl. pois, fcmtccIogiciiiiente não existe: um 

LulcialoLcute Dr. GOLISAN() reaplesentou 	ca ou dividida. 	 . 	nieslilo produto, numa mesma dosagem l)oclena 
II&) participantes Lia Coo ícrncca o teIlláno 	3.2. se única. aniilisc feita por tini ou dois 	ser utilizado com as duas finalidades. 
c r iliCLI dL1I, solicitando a ruani fest açici de c:t- 	loa 1 isi IS cn conjunto (um oficial, ou tro A%.%i[iisendo, ficou decidido que os regula- 

da IlciegaclI) sobre o nksmo C propondo, tain - 	lLprcscit títrttc do treinador) . 	 mentos não devem fazer esta discriminação. 
l)éitt . i forro içJio de (ILILIS..S,ih-('orccisscs: Unia, 	.3 	c di II ida a contraprova seria feita por 	Muita discussão houve sobre a utilização dos 
lara apreciar as qcIcstccs administrativas e j uri- 	perito oficial ou por analista nomeado 	hormônios antes das corridas, todavia não se 
<ticas: outra, para estudar os problemas relacto- 	pelo treinador. 	 chegou a unia conclusão definitiva sobre o pro- 
nados com o controle químico e clínico da cio- 	 blcma do prazo máximo (ou ni mimo) de sua ad- 
)avcIll. (3). 	 DL'l 22 DE MARÇO - MANHÃ 	iniitistraçào, e neto mesmo, de seu efeito maior 

Cada país. por seu representante tomou a pa- 	
l, lis e 30 mio, teve início a sessão mango- 	ou menor, sobre o organismo do puro sangue, 

1 tsr 1 (coni Intcrsc nç <o de tradução   sirnult inc 	
1 	presidida 1 pclO Dr. GUWO B RARDI- E LI 	devido as poucas inforni içoes c-cperimentais so 

para o inglês,  Ira ices. italiano e espanhol) para 	
i 1 rc'sidcn te da O N 1 RE à qual cmii pareceram 	tire o assunto tu até o momento. 

opinar    sobre a proposta, depois. o ai urulme ntc 	 . 	 * 
de congratular-se com a 1JNIRE pela oportuni- 	

entre outras autoridades, Dr. (,IOVANNI 	2. SUBSTANCIA E MEDICAMENTOS 

ilude que <leu de reunir cm Assembléia, todos 	
MAR( ORA, Ministro da Agricultura eDr. LU- 	Neste item foi discutida a vantagem (Ou cies- 

os interessados tio assunto. 	
CIA NO DAL 1-A LCO - Ministro da Saúde, (1). 	vantagem) de ser elaborada uma lista de suhs- 

i- or tio tnst ii til is as duas Sub ( untissoes e 	AlSOS lvi dado as Ou iss todas aos reprcscittsn 	t mci is proibidas (ou permitidas) para ser inclui 

tese início a primeira reunião conjunta que se 	
les dos dezesseis poses dos cinco continentes, 	da, como anexo, ao capítulo DA DOPAGEM'', 

tsrotoncou <te as 1 lis c 15 miii 4) 	
ali presentes, Di BERN RDEL1 1 cnhtu,oti 	no Códigos de Corrida 

Nvss reunião   for itus considet <dos diversos. as 	
iIt<purt ind i para os aficionados do Turfe, de 	A Inglaterra apresentou uma lista de subs 

Sci itt LIS todos ct mli gui icks iia ' ,sintese dw 	
husc 'Ir, iii juntos, uni objclivo cmliii m o com 	-< ias proibidas -  is contendo pu atici mcn te todas 

QL 5 lIGA IR/OS rt bulas ;s la UNIRE que 	
O ttc ao dopin, e 1 proteção ao puro sangue, as classes de ação farmacológica. Fomos de opi 

foi entregue para todos os delegados. (5) 	
00 utilciesse dos participantes e cio publico, pela 	niSo que a mesma seria totalmente clesneccssá- 

Na oporiunidade Dr. GOLISANO comentou 	
regularidade das corridas, ( 2 ): 	 ria uma vez, nela estavam incluídos todos os fár- 

o cl licrio que orientou a elaboração cio resumo 	
Após a abertura oficial, retiraram-se as auto 	m-icos pois apenas vitaminas, oligoelcnientos e 

publicado lamentando não ler podido incluir 	
rulades. confiando Dr. BERARDEI,LI, a dire- 	eletrólitos foram excluídos. Nosso voto foi coo- 

no mesmo as respostas que foram recebidas 	
dos trabalhos ao Dr. 01 ERO GOLISONO, 	trário à elaboração de qualquer tipo de lista de 

se- 
após o pr 	<situo estabelecido. Informou 	 categorias  Presidente da Conferência, no que foi  

tio in 	 itcgorias  de substâncias, scjans elas permiti 

que os QUESTIONÁ RIOS do Brasil, Suíça e 	
condado pelos Dr. JEAN ROMANE 1 (Direeieur 	das, ou pi'oiluidas. A nosso ser, o importante é 

Nus i Zelândia scri <iii apresentados cm sep i 	
(jcncr tI de li Societc ci [rtcour'igemente Os 	o prccetto genérico e nau a entidadu. especifica 

rata. (0). 	
ris) e Dr, SIMON WE.ATFIERBY (Sceretarv,  of 	pois muitas vezes, substâncias sem ação dopa- 

Ao final da scss o Dr. GOLISANO convocou 	
1 hc Jockc Club London) corno Vuc.c Presiden 	doia propriamente dita, poderão e deserto ser 

- 	 . 	 te, tendo como Secretário Dr. CHARLES E. 	. - 'a as duas Suh-Corntssocs para reunioes separa- 	 . . 	, 	proibidas. as. 

das, às 14 lis e 30 mm., propondo para < 	
WEATI:RBY ) Hcacl of !sdministration Joekey 	infelizniente nosso voto foi vencido, sendo 

listas e vetc-rinários os seguintes itens para clis. 	
(istO, Loitdon). 	 aprovada a recomendação da publicação, pela 

ciiso, (7) 	 - 	
Confissão <te Corridas, de uma lista de eatego- 

.,tleiIuu,n 	<1< Id'S 1/0.1 corridas 	 rias de su s a netas proibidas. - 

1.1. determinar que limites podem ser esmabe- 	Ás 14 lis e 30 min., sob a presidência do Dr. 	3. MÉTODOS DE ANALISE 
lc'c'idlss entu'c ''doping e medicamentos 	BRYAN (USA), com Dr. BENAZET (FRAN- 	O terceiro item proposto pura discussão, em- 

n 
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hora tivesse o título MÉTODOS DE ANÁLISE 
referiu-se, na realidade, ao problema da divisão 

de amostras para prova e contraprova, pois em 

muitos países a análise se restringe a uma única 

amostra e o resultado desta análise é soberano. 
Aléiii disso, no mesmo assunto, discutiu-se, se 
no caso dc sei -cio feitas duas análises (prova e 
contraprova) quais os procedimentos e as possi-

bilidades dos interessados cm relação à segunda 
análise. 

também em relação a este item. depois de 

longos debates, nada ficou decidido como regra 
geral, ficando o assunto a critério das Autorida-

des hípicas dc cada pais em particular. 

Em nossas intervenções, discutindo o assun-
to, insistimos sobre nosso ponto de vista: técni-

ca e juridicarriente a divisão de amostras é indis-

pensável. 

Referimo-nos, ntais de uma vez, ao exemplo 

do que se faz no Jockey Club de São Paulo no 
tocante ao problema: divisão da amostra em 

prova e contraprova e autorização ao treinador 
rie indicar técnico (le sua confiança para acom-

panhar a segunda análise (contraprova) que tem 

força de resultado final. 

DIA 2$ DE MARÇO MANHÃ 

As 9 hs. reuniram-se as duas Sub-Comissões, 

em sessão plenária, para conhecimento, discus-
são e aprovação dos resultados das reuniões da 
tu rde -,interior. 

O Presidente da Sub-Comissão de Analistas e 
Veterinários, a pedido do Dr. GOLISANO. fez 

tinta exposição (los tópicos discutidos na véspe-

ra pi-opondo a aprovação da lista de substâncias 

proibidas. (R). 

Nesta oportunidade, mais urna vez insistimos 
sobre a inutilidade da apresentação da tal lista 

de substâncias proibidas. uma vez que a mesma 

totaliza, praticamente, todos os medicamentos, 

se uni ou iiào considerados como "doping''. To-

davia. uma vez, que foi aprovada, solicitamos. 
pelo menos, que se referisse a coligarias de subi-
noii -ni, e não apenas a lista de smihsoini - ws. (9). 

Mais importante, a nosso ser, seria o proble-

ma do conheciiiicmito do metabolismos de tais 
substâncias, assunto que deverá ser estudado 

especificamente para o puro sangue. tinia vez 
que não podem ser feitas simples extrapolações 
de trabalhos experimentais com outros animais, 
ou mesmo do mecanismo humano de biotrans-

formação. ite agentes tóxicos. 

Insistimos, mais urna vez, que na lista, em-

hora não de acordo com ela, o item ''suhstàti-

cias antipalúdieas'' fosse substituído por ''anti-

para si tánias' - . de caráter mais geral, incluindo 

um maior espectt-u de fáritmacos. Nossa proposta 

foi endossada pelas delegações da França e da 

Itália. 

Nessa reunião foi enfatizada a vantagem da 

substituição do conceito (te "dopi,mg" pelo con-

ceito de ''sii/isiii,ii - ias' proibidas". O represen-

tante da Argentina, Dr, E. BLOUSSOM, insis-

tiu todavia, que não poderiam ser omitidos no 

conceito global de ''doping''. ao lado das sobs- 

i á nuias dopadoras , os meios de dopageni - 

Emtcerrada a plenária, foi convocada nosa reu-

nião das Sub-Cotttissões para a tarde (leste mes-

FitO dia 23. 

DIA 23 DE MARÇO TARDE 

As 14 hs. e 30 mm., teve início a reunião na 

qual foi amplamente discutido o papel do Ser-
viço Veterinário no controle da dopagem cmii co-

laboração com o Laboratório e a Comissão de 

Corridas. 

Iodos os aspectos abordados e discutidos não 

despertaram - para nós, interesse maior, uma  

vez que neste particular o Joekey Club de São 

Paulo encontrava-se muito além das medidas 

ou recomendações sugeridas. 

Outio ponto de discussão foi o procedimento 
analítico coei vistas aos resumos dos QUES-

lIOA'-tRIOS RECEBIDOS E SINTETIZADOS 
PELA L'NIRE. Fizemos ver nossa estranlieza 

cm não encontrar registrado no item referente à 
lista dos ''doping" identificações nas amostras 

iitiilisadas (te 72 a 76, o grupo de substâncias 

Como resposta, representantes 
de alguns países disseram, apenas, que tais su-

bstâncias erani mais usadas como agentes de 
dopageni. 

Em seguida, a exposição do Dr. BLAKE 

t;SA) sobre o controle da dopagem emti seu 

país, às 19 horas, foi encerrada a reunião da 

Sub-Comissão, tendo sido transferida para o 

dia 24. quinta-feira, às 9 horas, a última reu-
iDo antecedendo à plenária de encerramitento. 

DIA 24 DE MARÇO 
As 9 horas teve início a reunião da Sub-Co-

ntissão mia qual foranm apresentados três traba-

lhos pelos delegados: Dr. I'OBIN (USA) sobre 

"Influência de diurético na eliminação de femsel-

hutasona'': Dr. JOHANY (França), sobre "Al-
teração fisiológica do cavalo após admmiimiistra-

ções de alguns esteróides sintéticos" e Dr. 
MOSS (Inglaterra)... ''Análise de cónicoesterói-
(les pelo método de rád ioi ni um mioensaio" - 

Ao término da reunião da reunião da Sub-

Comissào. Dr. BRYAN disse que aproveitava a 

oportunidade para recomendar a todos os pre-

sentes, a realização de pesquisas sobre os aspec-

tos fisiológicos, bioquímicos e toxicológicos da 

dopagcmim. Disse mais que esperava a partir da-

quela data, o início de uni estreito intercâmbio 

entre os diversos países sobre informmmações, estu-
dos e trabalhos ligados ao tema. 

Após o intervalo foi iniciada a sessão plermánia 

de encerramento, às 11 lis e 30 nuns., sendo a 
mesma presidida pelo Dr. BERARDELLI, pre-

sidente da UNIRE. 

Inicialniente, Dr. GOLISANO agradeceu a 

todas delegações presentes o interesse e a parti-
cipação intensa e construtiva revelados nos três 
(lias da ('onferência, dizendo ter certeza, serem 

sumamente proveitosos os resultados da mesmiia. 
Realçou especialmente, os inmportantíssinmos comi-

matos Pessoais feitos, que, seriam pontos de par-

tida para, num futuro próximo, trazer frutos 

em relação ao objetivo eonhumm, configurado mia 

luta comuna a dopagem, seguramente um dos 

maiores inimigos da atividade hípica. 

Em nommie de todos os presentes o Dr. RO-

MANET (França) agradeceu as palavras do Dr. 

GOLISANO, felicitando-o pela maneira brilhan-

te com que condu7itm a Conferência, pela sua 

perfeita organização e, principalmente, pela cx-

ti'aoritimiária atenção e gentileza que dispensou

a todos os participantes. 

A Asseithléia aplaudiu calorosamente as pa-

lavras do Dr. ROMANE'I' e, em seguida, Dr. 

GOLIsANO esclareceu que iria proceder a lei-

tura, ponto por ponto, das resoluções finais, 

submetendo-as à aprovação nornimual dos repre-
sentante,, de cada l)imís. 

Lidos e aprovados, seguem-se os 14 itens que 
eommsiitilcmmm as RESOIUÇOLT da "Conferenza 

Iiiternaziomiale sul Dopimig", realizada em Roma, 

dc 22 a 24 de março sob os auspícios da U1"4IRE. 

RESOLUÇÕES (10) 

1. E contrário aos interesses superiores das 

Corridas de Cavalos estabelecer em seus regula-

memitos, unia distinção entre medicação e do-

pagem. 

A autorização de uma medicação no fio-

nucnto da corrida é prejudicial à raça, que deve 

permanecer saudável e de alta qualidade. 

A fim de conservar, mias corridas e na 

criação. o nível necessário para manter a confi-

ança de todos os participantes e do público, o 
objetivo de cada país deve ser alcançar uma re-

gulamenitação uniforme. (te caráter mumndial no 
que concerne o Código, assim como, dos tuuéto-

<los de coleta, ule amostra e de análise. 

V. entretanto reconhecido, neste particular, 
que tais normas rtevemmi levar cru conta as neces-

sidades próprias de cada país cm função das di-

ferenças sensíveis existentes entre eles, tanto em 
questão de disponibilidades corumo no plano uri-

dico - 

Com este propósito, uma lista <te substân-
cias proibidas, poderá ser estabelecida Pelas Au-

toridades hípicas. Este termo "Substância" en-

globa os miietabólitos destas substâncias. 

Para garantir a eficiência desta lista, é 

<te grande importância não mencionar o nome 

dos produtos, mas designar as categorias dos 
fármuiacos e descrevei- os efeitos que eles provo-

caio mios cas'alos. 

Não é da eomiipetêneia das autoridades 
hilsicas exercer um controle <los medicamentos 

aplicados aos cavalos doentes. Neste mister, seu 

papel se limita a estar ciente <lo estado do cava-
lo no moiuicmmto da corrida. 

Se <i partir do momento em que um ca-
valo seja declarado inscrito numa corrida, os 

exames praticados nos seus líquidos orgânicos, 

mesclem a presença de qualquer quantidade de 

substância classificada como ''substância proi-

bida'', ou de unia suibstâmicia que não possa pro-

vir tle unuia alimneiitação normal e habitual, mas 

que Por sua miatureza, possa afetar um desemuupe-

nho <lo cas aIo, este deverá ser retirado. 
8• 

As regras eoncentmemutes ao treinador e a 
toda pessoa cuja cumplicidade possa ser prova-

da <levem ser estabelecidas numa mesma base. 

As instalações dos hipódromos devem ser 

concebidas e padronizadas a fim de facilitar a 

coleta das amostras. 
A Assemuihléia julga que há necessidade abso-

luta de reiutedi<ur esta situação. 

A fim de se conseguir as muuclbores comidi. 
çoes para uimmia luta eficaz contra a dopagem, 
será conveniente criar meios para que possa ha-

ver tinia cooperação tão estreita quanto possível 

entre todas as pessoas que contribuem para as-

segurar a regularidade das corridas. 

li. A itimportância do exame veterinário efe-

tuado cm 1<mdos os cavalos amutes da corrida, e 

nos cavalos objeto de coleta de amostra, depois, 

da mesma, é particularmente destacada. 

A' observações feitas nesta ocasião quando 

sigmuifmcativas, devenmm ser connunicadas aos Comis-

sários de Corrida. 

12. Os representantes das Autoridades Hípi-

cas farão saber que, pela aplicação das regras 

do Código (te Corridas, as seguintes práticas 

São proibidas: 

adniimuistraçào de nutriente normais, por 

qualquer via oral: 

técnicas fisioterápicas; 

cl transfusão de sangue ou de seus consti-
tuintes; 

dl mievrectonuii-a nos membros. 

13. Uni estudo posterior será efetuado em 

fumicào do problema da divisão de amostras, 

14. As Autoridades Hípicas decidem que uma 

cooperação permanente será estabelecida entre 

os Veterinários de carreira e os analistas dos di-

versos países. sob forma de unmma Associação 

coimtposta de membros representativos de uns e 
<le outros. 

e 
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Brasilia 
SQN 105 - Bloco F - ConI. 401 
Telefone: 0612/72-1222 
Distrito Federal 

Mato Grosso 
Jockey Club de Campo Grande 
Rua Negreto, 500 
Campo Grande 

Atinas Gerais 
Av. Antônio Carlos, 2220 - Apto. 302 
Telefone: 0312/22-98-21 
Belo Horizonte 
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Av. Victor Ferreira do Amaral, S/N 

Telefone: 62-3663 
Curitiba 
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1/CURA A 
1-ir/cna pnstçáo nas cv-, unssincuÍ, :3/o e, o jóquei m,,tjdo contra o cavjlo, em oPOs:çio a 'rx,gí-fo' O cOmpflmer?tO 

(10, lOr0( é JtIJiCUnttPflCPite Curti, para  ter is equslibno apropriado em ritmo de corrida e :uí,c:enttmente longo para 

.,njerir —Viro/,  e segurança. O a,srnt,, do Jóquei está perto da sela, sem encú,tar e seu Corpo numa p05440 que favorece 

j ,aszbrI,dade (/ centro sie gravidade si0 Jóquei está d,reumete sobre o do cavalo 

Quando Elliot mudou-se para a França, por ra
zões financeiras e particulares, fez com que seus 
colegas franceses se sentissem muito inferioriza-
dos. 

lstopressupõeque, umavez que um jóquei mon-
ta "curto'', o suficiente para seu cavalo obter os 

benefícios resultantes dos princípios gerais do 

estilo posterior a 1900, não há motivo para se 
encurtar exageradamente o estribo. 

A favor desse argumento podemos citar o 
exemplo de George Moore, Scobie Breasley e 

Bill Williamson, que montando num comprimen-

to equivalente ao usado por Smirke e Eltiot an-

tes da guerra — ambos montaram com mais 

comprimento depois da guerra, sem dúvida, de-

vido ao as-atiço da idade e da tendência para 

cãimbras musculares — provaram ser tão efici-

entes ou melhores do que os atuais bons jóqueis 

da escola do estribo "ultra-curto". 

Montar com estribos excessivamente curtos, 
impõe certas exigências que não se coadunam 

com a eficiência. 

Para começar. diminui a segurança na sela. 

Isto é menos importante do que cm corridas de 

obstáculos, mas não deve ser desprezado. 

Em segutido, diminui a eficiência do uso da 

parte inferior da perna como ajuda para contro-

lar e dar impulso, porque a coloca numa posi-

ção na qual o seu uso é muito restrito. 

Se um Jóquei tenta usar suas pernas vigorosa-

mente quando monta "muito curto" seu peso é 

deslocado para o lugar errado e assim, aumenta 

o risco de desequilibrar o cavalo. 

Deste modo, usando o estilo ultra moderno, 

um jóquei deve amparar-se, quase exclusivamen- 

tUrfe  
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Teoria e 
prática da montaria 

ESTILOS DE MONTARIA 

e 

Se perguntarmos a um Jóquei em que prin-
s'iptos baseia o seu estilo de montaria será difí-

cil que se obtenha uma resposta lógica. 

Nenhum estudo científico foi feito sobre o as-

suo tu e a maioria dos jóqueis adquiriram seu 

estilo seguindo a moda ou. mais por acaso do 
que por desígnio. 

O grande jóquei Eddic Ai - caro, cima vez, con-

tou que ele somente montavaaecy-deucy'' (o 
estribo de fora alguns furos mais curto do que 
O do outro lado) porque ao entrar pela primeira 
vez numa coudelaria. os jóqueis mais eategori-
jactos montavam dessa maneira, portando os 

copiou. 

Quando o moderno estilo de montar cm cor-

ridas rasas foi introduzido no começo do sécu-
lo, em oposição àquele de estribos mais longos 
com o corpo reto sobre a sela, a vantagem ga-

nha por aqueles que adotaram o novo método 
foi tremenda. Quando o princípio geral de eli-

minar a resistência do vento e deslocar o peso 

do jóquei para frente, ao mesmo tempo dando 

maior liberdade de ação aos posteriores do ca-

aio, tornou-se uma prática padrão entre os jó-

queis, os efeitos das diferenças de estilo foram 
acentuadamente reduzidas. 

Mais importante er;un fatores como julgamen-
to em todos os aspectos da montaria, habilida-

de em conseguir o máximo dos cavalos, cora-
gem, resolução e determinação. 

Deste modo não é incotnum para jóqueis de 
corridas rasas com uni estilo ruim lisas possui-

dores de um alto grau de outras qualidades ne-
cessárias a uma boa equitação, produzir melho-

res resultados do que os adversários tecnicamen-
te corretos mas não dotados dessas qualidades. 

Por exemplo, usando um caso extremo, se 

um cavalo que deve ser mantido na expectativa 

a fim de fazer uma 'partida" curta é levado a 

tomar a frente cedo demais, é um erro tático e 

não uma diferença no estilo da montaria que 
ocasiona a sua derrota. 

Sonsente quando os jóqueis são idênticos em 

todos os sentidos, unia diferença de estilo pode 

inclinar a balança; mesmo assim, a diferença 

deve ser tal, que o estilo imperfeito seja clara-

mente manifestado, para que haja urna real in-

fluência sobre a vitória ou a derrota. 

Os maiores admiradores de Sir Gordon Ri-

chards não podiam deixar de admitir que ele 

não era um estilista e, apesar disso, ele perma-

neceu como canipeão contra todos os novos jó-

queis que surgiram até se aposentar. 
Nu período entre as duas guerras, começando 

tios fins da década de 20, os jóqueis franceses 

costumavam montar ''mais curto'' do que seus 

colegas ingleses - alguns deles não muito "mais 

longo" do que seus sucessores atuais — apesar 

disso, não me recordo cte alguém que se compa-

rasse em categoria com Gordon Richards, Steve 

Donoghue. Charlic Smirke, Charlie Flliot e Brow-

nie Carslakc, para citar alguns dos mais notáveis 

jóqueis daquela época. 

e 
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IR 1 5,5 /1 
1 r/ja pois .iociieirnt.. caceso que o ai lento do Fiques e,U um /'ous o tifo sobre a sela Aqui o piques essa tocando e 

no 	 'tSr: .15 grarssiasle está colocasive natamente sobre o d0 COral, ieui litros estio num compnmento que proporciona 
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te, itt uso dc suas mãos, no chicote, na pressão 
dos joelhos e dos calcanhares em oposição 
ao uso mais vigoroso da parte inferior da perita. 
co m um quando se monta 'comprido' 

Uni a rgu mcii to a favor do método dc montar 
''tini ito curto" é que permite ao jóquei 5C mau-
ter quieto na sela. sem irritar o cavalo com mo-
vitiientos exagerados, ainda que tenha vontade 

de fazê-lo. 
Contra isto, na decisão de uma corrida, tra-

tando-se de uni cavalo preguiçoso que precisa 
"%er empurrado", mas detesta o chicote, o jó-
quei encontra dificuldades para o uso restrito 
da parte inferior de sua pernil. 

Unia conclusão interessante surge do fato de 
que muitos cavalos correm melhor quando diri-
gidos no estilo bv'tn moderno, mesmo sem o jó-
quei recorrer ao chicote, isto significa que, em 
geral, os cavalos dc corrida gostam de sua tare-
fa e colaboram tio procedimento. mostrando 
boa von la de ou (latido is melhor de si, quando  
seu jóquei fica quieto e bem colocado na sela, 
movendo s o as mãos ciii ritmo com o cavalo, 
mantendo cotitato com sua boca e geralmente 
trab a lhando Ciii 5111 tonia com ele. em lugar de 
jogar seu corpo para frente e para trás, sacudir 
as rédeas e, conto se di,, "indo mais depressa 
que o cai ato - 

li s , r  outro lado, não há nada que impeça uni 
i'ntei de ficar calmo tia sela e ''ir com o cava-
lo''. nieserse muito quando não está montando 
''cci rt o''. Além do mais, ao montar com estribo ,  
til ra-curtos o jóquei está sujeito a cãimhras mus-
culares, a não ser que se mantenha bem erguido 
tia sela, por causa da formação de uni à ti gu lo 
agudo entre a coxa e a canela. Isto aplica-se, 
principalmente, a corridas dc longo percurso; 
em carreiras curtas o ângulo agudo entre a coxa 
e a canela pode ser mantido durante todo o 
percurso. 

Quanto mais alto o corpo do jóquei estiver 
sobre o cavalo, maior probabilidade ele terá de 
prejudicar o seu equilíbrio; e utiesino um peque-
no desequilíbrio pode impedir o progresso cio  

cavalo, talvez representando a diferença entre 
derrota e vitória. 

Há tantos fatores a sei'em considerados em 
montaria que é fácil confundir causa com efeito. 

Por exemplo, uni jóquei que monta ''muito 
curto' - e senta completamente quieto será mais 
eficiente do que uni que monta ''mais cumpri-
do" e se balança e vice-versa. 

Mas, se em tudo o mais forem iguais, o jó-
quei cujo estilo é cientificamente superior, sem-
ire derrotará aquele cujo estilo ;tssuni ruão for. 

Os pri tici pais objetivos da maneira de montar 
ciii corrida rasa são: 

Dispor o peso do jóquei onde ele mais fa-
cilmente poss;i ser conduzido. isto quer dizer, 
'iutua posição tia qual o centro de gravidade do 
jóquei é o mesmo daquele do cavalo. 

Se o centro de gravidade do jóquei está atrás, 
ou na frente da do cavalo, está na posição erra-
da. Estando o centro de gravidade do jóquei à 
frente daquele do cavalo haverá menos prejuízo 
do que se estiser atrás., principalmente se esti-
ver atropelando; todavia, cientificamente essa 
posição não é tão eficiente como quando comei-
dem os dois centros de gravidade. 

Ser capaz de conduzir, controlar, equili-
brar e lançar o cavalo para o galope final, se 
tiecessário sem usar o chicote, que alguns cava-
los detestam. 

Mantet a segurança e equilíbrio na sela, 
Reduzir ao mínimo a resistência ao vento. 
Conseguir manter unia adequada visão à 

frente. 

A posição do centro de gravidade do jóquei e 
cio cavalo varia um pouco com o movimento de 
cada uni durante a corrida, mas o local afetado 
é tão reduzido, que para todos o:, cfeitos, as po-
sições indicadas nas figuras desenhadas são cor-
retas. 

isso eu devo ao Professor C. W. Ottasvav, do 
Departamento de Anatomia Veterinária tia Uni-
versidade de Bristol. no caso do cavalo, e ao 
Professor P. R. Davis. do Departamento de Bio-
logia ilumatia da Universidade de Surrev, no  

caso (lo jóquei. 
Nessas figuras, que são desenhadas de foto-

grafias cli) iiÇO, pelo Professor J. R. Skeapiuig, 
se verá que é mais o estilo do que o comprimen-
to dos estribos que determina a posição do cen-
tro de gravidade do cavalo e do jóquei. 

Na figura A, onde o jóquei está montando 
''cur''to - mas não ''ultra curto'', seu centro de 
gravidade está diretamente sobre o do cavalo. 
Ele está sentado "contra" o cavalo, cm oposi-
ção a estar tocando-o. Se ele estivesse conduzin-
do o cavalo conio o jóquei na Figura B, a parte 
inferior dc sua perna teria sido lançada para 
trás e seu joelho estaria uni pouco mais para a 
frente. 

Na Figura B. o jóquei está montando ''mais 
longo" do cicie aqueles das Figuras A, C e D. 
mas seu cenho de gravidade está exatamente 
sobre o do :as alo. 

A posição não é tecnicamente perfeita, por-
que a maneira dc montar do jóquei está um 
pouco alta sobre a sela - quanto mais alto o 
jóquei estiser mutilando, mais facilmente o ca-
valo pode se desequilibrar mas a B não é um 
caso extremo, de modo que há pouco perigo do 
progresso ser prejudicado pelo desequilíbrio do 
anim ai. 

Na Figura C, onde o jóquei está montando 
''iiitiito curto", seu centro de gravidade está um 
pouco à frente da do cavalo. A discrepância po-
de ser superada se o jóquei se abaixar um pou-
co, apesar disso poder provocar eãimbras mus-
culares se ele permanecer nessa posição por 
muito tempo. 

Na Figura D. o jóquei está montando com os 
estribos — excessivamente curtos'' ao mesmo tem-
po seuihaclo na sela, para poder tirar mais pro-
veito da parte inferior de suas pernas. Como 
resultado dessa horrível posição, semi centro de 
gravidade está bem atrás da do cavalo, portan-
to, impondo unia carga desnecessária sobre ele. 

A parte do comprimento dos loros, os pri nei-
pais fatores que influem são, a posição das cos-
ias e a dos pulsos. 

Quanto mais ereto for o dorso, o Jóquei sen-
tará mais perto do cavalo e, eni conseqüência, 
seu equilíbrio será mais fácil. 

Montar com o dorso ereto e imóvel, restringe 
até certo ponto o movimento tios ombros, por-
a riu o. está mais adequado para uni final suave 

do que para uni vigoroso; mas aqueles jóqueis 
em que o estilo ereto era mais evidente, quase 
sempre se mostravam mais eficientes, principal-
mente Scohic Breasley, Geou'ge Moore e o fale-
cicio Mannv Mercer. A propósito. Mannuy Mer-
cer montava coni o tradicional comprimento dos 
litros - unais longos do que os padrões nioder. 
tios - e, além de ter sido uitt dos melhores jó-
qucis de após guerra, era sem dúvida a que ti-
ilha mais estilo. 

Quer o jóquei encolha ou hão seus ombros, 
portanto cncurvauido levemente o dorso durante 
a ''partida —  filial, quanto mais ereto ele manti-
ver seu dorso durante a corrida, mais equili-
brado ele conseguirá permanecer. 

Os jóqueis ame rica uios em geral, montam mais 
perto de seus cavalos do que os jóqueis ingleses. 
Isto talvez se dê ao fato deles serem menores fi. 
sicaniente do que os ingleses e ao estilo de mon-
tar "acev'desicv", a perna de dentro mais com-
prida. 

O modo como os pulsos são mantidos é mais 
importante do que geralmente se pensa. Afeta a 
posição dos cotovelos e uni problema ainda mais 
vital da manutenção do contato com a boca do 
cavalo. 

.-\ importância do contato é que poSsibilita ao 
jóquei transmitir instantaneaniente qualquer in-
tenção ao cavalo para niudar de direção e velo-
cidade, ao niesnio tempo ajudando-o a manter 
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o equilíbrio e dar-lhe tona sensaçào de confian-

ça através da comunicação em linha  direta que 

vai da boca do cavalo, às rédeas, às mãos do jó-

ctii e aos jóquei propriamente dito. 

I'.ste é um fator preponderante em terreno 

pesado, quando OS cavalos tendem a se desequi-

librar ou, no caso de cavalos desordenados, que 

por um motivo ou outro são eapaies de desviar 

da linha devida. Falta de contato pode fazer 

com que se perca uma corrida, o bom contato 

pode ganhá-la. 

Falta de contato pode ser comparada a um 

carro ou barco sem leme ou direção. 

Jôqueis com pernas fortes, montando cavalos 

bem domados podem ser eficientes com as ré-

deas soltas, mas é necessário montar com loros 

compridos pata que o cavalo obedeça aos movi-

mentos das pernas, para que esse método dê re-

'tu lia (li). 

-- 

'l'er contato não significa segurar demais a 

boca do animal, mas pressionar de modo a 

manter as rédeas esticadas, dependendo a pres-

são do procedimento do cavalo, de estar empre-

gando-se com disposição, de estar -, atirando-

se'' para um lado ou galopando certo. 

Manter os pulsos o mais alto possível, na po-

sição em que os tenistas são ensinados a rebater 

as bolas de frente, facilita melhor o contato, do 

que tu an lê- los de outra iii aneira. 

Além disso, mantendo os pulsos altos, auto-

maticamente os cotovelos ficam mais perto do 

corpo, resultando no aperfeiçoamento do estilo. 

Essa idéia, que ajudou a reduzir considera-

vintente sus iniprovisações existentes na minha 

maneira de montar em corridas rasas, devo a 

Sian 1ev Wooton, tini nus maiores conselheiros 

da arte de montar. 

O cotiiprimcnto das rédeas depende do gosto 

de cada um, do estilo do jóquei, do físico e na-

tureza do cavalo. 

Como já foi apontado, podem sanar de acor-

cIo com a etapa da corrida ou podem ser tisanti-

das tio mesmo comprimento durante todo o 

Percurso. Meti próprio sistema era montar com 

as rédeas algo longas durante o percurso e en-

curta-las tio momento de ''ajustar" o animal 

para Lima ''partida''. A teoria desse método é 

conseguir manter o cavalo relaxado até o mo-

meitto em que ele deve produzir seu esforço 

Mulo.- 
lodos os jóqueis seguram sus rédeas em pon-

te, alguns si san do unia ponte dupla, outros uma 

ponte simples, como está ilustrado. Isto. tam-

béuiu, é 011151 questfl0 de gosto. 

A vantagem de se usar as rédeas em ponte 

dupla é que o jóquei começa com as mãos bem 

,tuutas e pode encurtá-las bem depressa, sepa-

rando-as e levantando-as sobre o pescoço do ca-

valo, suo mesmo tempo permitindo que elas se 

afrouxem entre os dedos. 

Psu rece uma m a te ira complicada mas de fato 

é simples e autoniatica, 

Aluits jóqueis montam com SLS rédeas entre 

o quarto e o quinto dedos. outros curti as ré 

jesus rIo lado de fora do mindinho. Minha pre-

ferência é pelo primeiro estilo, pois dá um to-

sitie mais se tisível - 

Jóqueis  sul- a mericarios (freio) montam com 

as rédeas entre o indicador e o polegar. Desco-

nheço as teorias desse estilo, tuas muitos jó-

queis sul-americanos são excelentes cavaleiros 

- a maior parte do trabalho  é feito sem sela - 

ia rido tia pista conto fora, de modo que eles de-

em ter boas raz?ues para usar esse método. 

Em todos os aspectos da corrida, a resistên-

cia ao vento é um fator muito i nuporta ti te. Que-

brar a força do vento é tão importante nos car-

ros 51v iões e barcos conto em corrida de cava-

los. 

Ao mesmo tempo, nies'c ser relacionado com 

tu vusmtiulidade , Isto ii essencial cm hipódromos 

ei/nos os de Epsotu e Brighton, onde manter-se 

un tu da cerca durante todo o percurso, faz 

ccsni que se aumente o percurso e também para 

es star aI ingi r os posteriores tio cavalo à frente. 

Portanto, uni jóquei dcs'e encolher-se e m an-

ter sua cabeça baixa quando não há necessida-

de de se olhar para a frente. Item como numa 

disputa final; tias (leve ser capaz de ser por on-

de vai quando isso é necessário para evitar que 

perca terreno ou que — alcance —  o cavalo que 

vai a stia frente. 

Uni outro detalhe em corridas rasas é o mo-

rto de conio o Jóquei mantém seus pés nos estri-

bos. Alguns montam com o pé do lado interior 

do estribo, outros do lado exterior. Minha pre-

ferência é pelo primeiro método, porque as per-

nas ficam mais perto do cavalo e evita-se virar 

05 pés para fora, 

Reeentenuente - alguns jóqueis têm copiado o 

siSteitua americano de montar com a frente do 

pé, como os dedos suportando o peso em vez de 

enterrar o pé nornialntente. 

Montar eotii a frente dos pés dá mais elasti-

cidade do que montar com os pés enterrados, 

mas ruão é tão seguro, pois aumenta o risco de 

o pé escapar do estribo. 

Se um pouco ou quase nenhum uso da parte 

inferior ria perna é necessário para ttnia final, o 

método do — apoio na parte da frente do pé'' é 

admirável; mas se o cavalo deve ser impulsiona-

do vigorosamente, é aconselhável montar com o 

pé enterrado. 

Montar com a ponta cIo pé tio estribo não 

tem utilidade nenhuma, unia posição mais 

insegura e desequilibrada do que quando a sola 

tios pés sustenta o peso ou os pés estão enterra-

dos nornialrrientc, 

o 
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.EQUITAÇÃO/CONCLUSÃO. 

TÁTICAS 
1-nt corridas de cavalos, assim conio ua guer -

ra, ais taircaLs antecedem a batalha. 

Para começar. elas dependem de todas as in-
formações obtidas a respeito do cavalo, da pis-

ta da natureta do percurso, da força e dos pia-

105 tia ta)a1siçã0, dar segurança e dos recursos 

que se podem aplicar. 
Depois disso, os fatores tocantes às táticas 

são: instruções ao jóquei: a saída: o modo de 

corno a corrida se desenrola; a maneira pela 
qual o cavalo se co id ar, e todas as pecul iarida - 

des que ele possa apresentar: as táticas da opo-

sição e o i [til)  revisto - 
Q uanto  ni ais um jóquei conhece o cavalo que 

está montando, maiores são suas chances de su-

cesso. Quantas sees de escuta comentários co-
mo ''se eu ato menos o tivesse niontado antes e 

o conhecesse, teríamos a,'anho'?' - 

Informações importantes, algumas vezes es-
senciais pairar se conseguir o máximo dn cavalo, 

são: a pista de sara preferência; sua melhor dis-

tância: se é espontâneo ou preguiçosas, se res-
ponde ou não ao uso do chicote, ou corre me-

lhor apenas tocado ''na boca": se prefere correr 
acomodado. se  acompanha os da frente nu se 

corte em qualquer posição, de acordo com as 

circunstâncias; a extensão da sua atropelada; 
quari'.que r particularidades do earv rio, tais corno 

tendência de ''atirar-se'' parar tini lado, tentati-

va de iitorder outros cavalos, ficar nervoso ao 

tentar orna passagem: aversão de ser apertado 

por outro competidor: ser corajoso ou covarde e 

as suas condições físicas. 
E extremamente importante entender as for-

ças e as fraquezas aios cavalos cm geral e indivi-

d mii niente - 
Um cavalo de corrida produz a sua melhor 

performance quando tira energia nervosa for 

coar se rs tida até o motue o tu em que for requeri-

do o esforço supremo. Se ele se perturba sem 
razão antes da corrida, disp-arai tio eaniter ou 

''briga'' 

 

cor]] seu jóquei durante a corrida. esta-

rã esgotado no final. 
Portanto, é beni p te ferireI mantê-lo o mar is 

calmo possível antes de trina corrida e relaxado 

durante o percurso - 
0 sistentaa da) cavalo não reage favoras'eimen-

te nem ar arma repentina aceleração, nem a unia 

mudança de di reç ão ou condução viole o t ar - 

Alguns cavalos têm uni grau de velocidade 

maior que Outros e o tipo de manobra varia 

muito entre  os diferentes  individuos- Quanto 

altar is repen linaimen te tini miv trIo for levado a 
nirrriarr de veiocidarde ou lançado pairar armar ha-

luar diferente da que está correardo, anais ener-
gia de pode perder e tornar-%c desequilibrado. 

() equilíbrio é tinia qualidade muito i nipor-

ar lii C em corridas de cavalo. Quando  iran cavalo 

se desequilibra é porque ele é tirado de seu ga-

lope ou pressionado ar encurl á- lo. que, em ler -
tiios de terreno perdido durante  iam a corrida, 

arrrrllcflia ar distância, o que representa tinia com-

parável perda de energia.  
Liii tios maus iiotaivcis atributos rie todos os 

grandes jóqueis, é que -seus cavalos estejarm per -

feiiameute equilibrados e correndo uniforme-

mente cm iodais ais etapas dar corrida, inclusive 
rio final, por mais desesperada que sej ar ar luta 

- eu empatei tinia corrida que deveria ter ga-

nhai, porque o cavalo estava desequilibrado no 

final devido au nrinha condução u'xageraidamentc 

cutérgicar. 
Uma conduta precipitada nairrea deveria ter 

precedência sobre o equilíbrio, por mais critica 

que seja ar siivarção. Numa [ração de seguindo 

utilizada parra dar ao "valo tirita indicação do 
qrrc' se requer cicie, ulites dc titirdá-lo paira tinia  

uru ai baiu,.ai, arsseguaraa ar nttarniutenção do seu 
equilíbrio durante a mudança de velocidade ou 

ciia'cçào e a) teatipo é bem empregado. isto é evi-
dente, especialmente. em corridas de obstácur-

ios, quando uni cavalo salta o último obstácario. 

Se lhe é dado tempo de ganhar velocidade riu 

mesmo mudar de direção antes de lhe ser exigi-

do o esforço final, mesmo que isto signifique 
perder terreno temporariamente, ele tem unia 

chance maior de ganhar, do que se seu jóquei 
começar ar agitar-se todo em seu dorso ou casti-

gá-lo com o chicote, quase antes dos dianteiros 

cio cavalo terenat tocado o eho. 
As duas vitórias por diferença de cabeça em 

corrida de oh s a ác'ai los, que de outra foratiar te-

riarm sido sem dúvida contra mim, foram ga-

nha ,, considerando este priticipua. 

Icoricarmente, as informações necessárias de 

r eriartii sc'r conituitucadas pelo treinador: irias ge-

rar liii eu te não o são, talvez por falta de tem pru - 
descuido ou falta do poder de se expressar laica-

darnticntc. Em rimar ocasião, aas minhas ordens 
do treinador. para o qual estava truontando, eraruli 

tão vagars que deixei o padoquae sem saber se ai 
cars talo tinha probabilidades mi não. Desde que 
o treinador parecia imensamente satisfeito eauni 

nosso sucesso, pode-se presunnrir que o cavalo 
tiãar estarvar liSo bem. 

A idéia geral das táticas, sem contar com as 

instruções do treinador, pode ser tirada clii re-

lação ato estado do cavalo. Uma observação aten-

tar disso. mostrar o tipo de corrida ir qual ele 
melhor se adaptar, se ele é ni)ais eficiente se cor-

rido de trás ou misturado com a) bloco da fren-

te, se ele é brigador ato iri -esoluto e qual sara 
melhor ciistâuieiar 

A seguir, aflui o se pode aprender de oaitros 
jóqueis que montaram o cavalo atines, apesar de 

ser aconselhável levar em consideração suas fal-

sas informniações propagadas por causa de ou-

tros motivos - aborrecimento por terem sido 
''baurrartios'' do carvala, por quererem proteger 

ats posiilidade de suar própria montaria, etc. 

O pedigree é uni outro indício parra o compor-

lamento do cavalo: mas deve ser relacionada 

com outros tangíveis princípios de evidência, 

porque a) padrão genético oferece tantas permu-
tarções, que o mesmo pedigree pode mostrar re-

sultados totalmente difereaates. 

LI m dos aspectos mais delicados das táticas, 
é o de decidir "se" ou — quando —  as ordens de 

critiuluta na corrida, podem ser ignoradas devi-

do au circunstâncias imprevistas. 

Alguns treinadores eliminam este problema, 

iii'iri dando nenhuma ordem, partindo do princi-

pio que instruções rígidas sujeitam o jóquei pe-
rigosanuente, tio caso de algum imprevisto; des-

te modo, rim jóquei pode perder a corrida se 

nitautiter tini plano preconcebido e fixo, em vez 
dc' usar sara própria iniciativa. 

Um jóquei experiente, que conhece o cavalo, 
não precisa de ordem alguma, mas se iam cava-

la) possui tinia particularidade que o jóquei des-

coiiheçar, é útil e de importância quase vital, in-

formá-lo. 

Será sempre aconselhável ato jóquei, no caso 
de treinadores que dão instruções rígidas e com-

plicadas, obter "carta branca" para agir ao con-

trário em caso de emergêracra. 

Se tini jóquei não é caupaz de enfrentar corre-

aumente unta situação tãtica, por sua própria 
iniciativa, provavelmente também não é capaz 

de cumprir ordens de maneira adequada. Per-

guntar au um jóquei para repetir as ordens que 

ele recebeu, pode ser elucidativo. se  não pertur-

hainnte. 

Entretanto, isto é, principalmente. um  pro-
blema do treinador. O que diz respeito ao jó-

quei é o arperkiçoamento necessário para que 
aplique ais táticas da melhor forma possível, 

mmi confiança e habilidade para tornar a deci-
são certa no nntoniieuito certo, por sara própria 

intuição. 

Uma das maiores qualidades de um jóquei é 
o bom senso tático, com habilidade para perce-

bem' arma situação antes tncsmo dela surgir e to-

mar aama atitude correta instaunttaneaniente. 

Enquanto que de uno modo isto é um dom, 

de outro é o fruto de aum estudo perseverante 
rira assunto, vivacidade, concentração e conheci-

intuito pela experiência, tudo isso. podendo ser 

adquirido por determinação e concentração no 
irarhalhau. 

A scgtrraançar é tini fator que geralmente é des-

cuidado e, tanto ruo Turfe como na guerra, sua 
negligência pode ocasionar 0111 desastre, 

Falta de segurança foi fortemente responsável 

pelo dispendioso malogro na) ataque a Dieppe 

nau guerra de 1939-4, e uma semelhante divul-
gação dos segredos dos planos de montar, pode 

acabar nas niãos do adversário, 
'('ais itens de iruforntuarçào, como um cavalo es-

tar ''sem estado —  ou que o jóquei vai ou não 
correr nau frente, se irafiitrados no campo adver-
sário, podem lar-lhe arma vanutargem tática, pas-

sível de transformar a derrota em vitória. 

Quanto menos itifcirnnação é passada à oposi-

ção, mais forte é a posição tática. 

A partir do momento em que o Jóquei monta 

o cavalo no parduque, a situação tática começa 
ar se ciescttvoiver. 

Se ci cavalo é nervoso e está excitado, deve 
ser tii:rnttida) O nttarlS calmo possível, Ë aconselhá-
vel evitar levá-lo a galope até o particior ou dei-

xá-lo saltar de um laudo para nutro. Cavalos ate 

boca dura devem fazer o canter por último e 
longe dos oautrrts, ou atrás de um cavalo calmo 

que vai indo devagar. 

Por mitra) lado, cavalos preguiçosos serão be-

neficiaauiuus, se alertados uma ou duas vezes com 

uni leve toque de chicote e levados a meio galo-

pe por algumas centenas de metros. 

Os (reinadores diferem sobre a maneira de 
corno o cavalo deve ser conduzido até a saída. 

Seus pontos de vista geralmente dependem da 
natureza do cavalo e se ele trabalhou ou não na 
manhã ate corrida. 

Assim coma) os automóveis, os cavalos correm 

melhor quando seu mecanismo é esquentado, 
Se a circulação do cavalo está bem e seus nieni-

bois estão relaxados, ele correrá melhor e aican-

çarrá sua máxima potência mais depressa do 
que se suar circulação e ação forem vagarosas. 

Urra cavalo que eu costumava montar, segun-
do seta treinador descobriu, tiào corria bem a 

não ser que tivesse feito unia "partida" forte de 

400 metros na ntianihã da corrida. 
Enquanto que esse aspecto pode parecer, an-

tes de tudo, só de treinamento, ele tem muito a 
ver com o jóquei. porque pode fazer a diferença 

entre ganhar e perder. Por isso, é unia ajuda 
saber que trabalho o cavalo fez na manhã da 

corrida, e se o jóquei não tiver nenhuma instru-

ção explícita do treinador, deve correr de aor -
do com o estado do cavalo. 

Se o cavalo teve um bom exercício de manhã, 

seria desnecessário fazê-lo de novo na) caminho 

até a saída. Mas se ele não teve uni bom exercí-

cio antes da corrida e está frio, ele provaveinnen. 
te terá vantagem se lhe permitirem ir a meio 

galope a caminho cia saída e então gradativa-

mente ir parando antes de se enfileirar. 

Isto é muito importante n ai ti dias frio. Ao che- 

0 

0 

O 
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gir à saída, ele deve ser levado a passear cal-
ti a mcii te até ser chamado ao ai iii hamento pa-
ra que flás) enrijeça ou apanhe frio. 

E aconselhável manter potros heni distantes 
da', potrancas, especialmente daquelas que esti-
erem no cio, de modo que sua atenção não se 

ataste da corrida para o Sexo. 
Existeni dois métodos de dar a saída para ca-

aios de corrida: de unia fita de partida ou de 
partlorcs elétricos, cada uni requerendo unia 
técnica diferente. 

A partida com fita é mais difícil Para tini jó-
quei do que com o ia ri dor elétrico. 

[iii primeiro lugar, um aspecto não menos 
importante é a situação em que o jóquei se en-
contra em relação ao ''starter''. 

Teoricamente, apesar de que os ''starters'' 
deveriam atuar sem iliscrini inaçào, o elemento 
humano não pode ser ignorado: e um jóquei 
que constantemente provoca o ''starter` e é co-
nhecido por se referir a ele em termos humi-
lhantes e depreciativos, o mais provável é que 
ele leve a pior tio momento (Ia  partida. 

Ent5o, é diploniático manter-se nas boas gra-
ças tio ''starter. Isto não significa mattdar-lhe 
unia caixa de champagne todo Natal: é simples-
mente o caso de fazer seu trabalho o mais agra-
dável possível e, quando o ''starter'' cometer 
um erro às custas do jóquei, aceitá-lo como uni 
erro humano ou evidenciá-lo ao ''starter'' poli-
daiuente e de bom tumor. 

E, prudente estudar os métodos e manias de 
cada ''starter''. A ig o os dariam a partida com 
os cavalos em tttovimc'nto: outros, somente von) 
os competidores parados: e alguns, são incons-
tailtes e imprevish eis. 

Algtuts têm unia aversão particular contra os 
iáqtieis que gritam ''sonda não, senhor'', outros 
oleram esse pedido se justificado - como qual!-

do o Jóquei está em nivi posição e tem certeza 
il' que o ''starter'' não percebeu. 

Ocasional meti te, um ''starter'' dará uma idéia 
de quando vai dar vi saida, por meio (Ia contra-
ção de uni músculo facial ou abrindo e fechan-
do a boca. Do coniport a uten t o do - 'starter'' de-
penderá a vantagem de observar a sua expres-
são ou de olhar iliretaniente para a fita. 

A melhor maneira  de proceder.  que eu achei, 
foi a seguinte. Depois de estar certo que a sela 
esta) a ciii ordem, relaxar até vi cham a da do 
"stai'ter". Manter as rédeas tão longas quanto 
compat is - e is com o controle, a fim de dar ao ca-
valo a máxima liberdade ao largar. 

Dai' unia rápida 01 hacla em torno.  para ver 
como Os outros jóqueis estão Formados, evitan-
do se afastar ttiuit o deles e ficando parado e m 
frente à fita - em caso dela levantar enquanto 
os outros estão em movimento - ou muito alríis, 
atrasando-se. 

Manter o cavalo equilibrado e firme, tanto 
cm movi nico to como Parado 

['restar atenção ao ''starter'', para perceber 
tona sugestão de que ele vai dar a saída e agir 
imediatamente, ganhando, assim unta pequena 
1 aiitagciit. 

Dar coinl)leta liberdade à cabeça e pescoço 
10 cavalo, ao sair. 

Encurtar as rédeas à medida adequada, as-
Sim que O cavalo engrenar seu galope. 

Fui casos de um cavalo "disparador'', como 
I-larrv Wragg gentilmente me ensinou, vale a 
Pv'ita 

 
perder tini corpo. 

Isto facilita colocá-lo atrás de outro competi' 
dor, ao coo t rá rio do qste aconteceria se não ti-
vesse titngta"m à sua frente. Unia vez ''coberto", 
é geralittetttc possível fazer o cavalo correr rela-
xado, sem brigar. Muito depende da habilidade 
c (Lis mãos do jóquei, conhecimento do cavalo, 
confiança. o modo v'oinio o cavalo foi treinado e  

seu iv' ni pera me n to: mas se ele foi ensinado a se 
aconiodar, as chances são que ele assim o fará 
tnstiittivaniente tia corrida, assim que estiver 
coberto" por outro competidor. 
Não tendo experiência em corridas com parti-

itores elétricos, devo as seguintes informações 
sobre esta arte vi vim dos melhores expoentes 
entre os vittivus jóqueis, 

ti viii tu iii ais calmo e relaxado o casulo ficar 
no 1)05, mais rapi vivi mente ele sairá. 

Um cavalo não (leve ser atormentado com 
chicotadas na paleta e ''cutucadas" na boca, 
uma vez que isso o aborrece e distrai a sua 
atenção. 

Quanto mais à frente cio box ele estiver, mais 
dcprv'ssvi svtimv'i. ('vivvilos que realmente são pron-
tos de partida, en costant seu nariz contra a 
poria. Parecem pressentir quando elas vão abrir 

se os lôqulcis os distrietii coto chicotadas ou 
utucvtdas" perderão toda sua conceotração. 
E essencial sentar-se bem pai'íi i5 frente em 

viii 1 ecipviç ãO ti ;aí da, para assegurar estar com o 
vvisvilo quando ele sair: isto dará tios seus poste-
riores. que o impulsionam para fora do hox, 
voliplvi liberdade de vição. 

Ec1itilíbrio é uni fvitor silvil. Quanto nivtis equi-
librado o jóquei estiver, mais depressa o cavalo 
entrará no seu ritmo. 

Pvirvi cavalos que têm de ser ''cobertos'' e 
que, port viii to. não des'eni tornar a frente, é 
viconse 1 híivci ni viii ter- se tia parte posterior do 
box, c  sem ar-%c   tia sela. Isto dispõe o peso 
iii 1  'iq ue i de lvi 1 forma, que retarda o cavalo o 

su ficic ii te para pci -nt i t ir colocá - lo atrás de outro 
i'onipct idom logo após a ivirgada. 

A situação tiiticvi nuima corrida, começa a se 
ticscnvi ver vi pariu- do momento em que o cvi-
;tio deixa O pvi rtidor, 

Fio geral, os jóqueis caem em duas catego-
rias cm reiviçàv) às táticvts. Ou obedecem a uni 
sisicuivi. dos quais Scohie Hreasley era uni exem-
plo ni,ixnio, dlii como Lcstcr Piggott, variam 
suas til icas de vicorvlo com as ciretinstâncias. 

Jóqueis de, sistenivi, são aqueles que aderem vi 
tini plvitio fixi - indiferente às circunstâncias. 

Assim, George Duller, uni destacado ginete 
de corridas de obstáculos entre as chias guerras, 
iiivariavelnientc pi-ocuras'a a dianteira e fazia o 
''1 rabi" de corrida. Breaslcv, por outro lado, 
adotou o princípio de se manter na retaguarda,  
titiO) ti cerca c atropelando no final com utila 
'pvirtidvi' ' longa. A mais notável das poucas oca-

siões em que ele alterou esse procedimento, foi 
quando, por oruieni de George Tould, o treina-
dor do cavalo, montou o grande fui ridis t a Tre' 
ividvnv. 

A s voil age ni de se montar com tini sistema, é 
que dispcnsvi a decisão sobre que tática deve ser 
lo iiividvi , porque isto já foi estvtheli'cido Pelo sis-
tema sclecioiiaclo, lambém, conto resultado de 
scmpi'e adotar o mesmo plano, o jóquei se ter-
na mais experiente em usar o seu método do 
que seus rivais. 

Nittguétn. entre seus contemporâneos, pode-
ria igualar-se tio cálculo da ''partida'' final de 
Breaslcv: ele poderia medi-la de tal maneira 
que asso iii ia a dianteira a poucos melros da 
cliegadvi, com uma vviittagem decisiva e propor-
cionando ao cavalo unia corrida Fácil. 

Quanto jóqueis teriam tido a calma de conter 
Sviiita (laos na reta final do Derbs -  e reservar 
wii aiviqvte para o último momento, apesar de 
Indiana seguir firme na frente, conto fez. Breas-
lv'v? 

Ele (leu aos torcedores e apostadores de San-(a 
Claus - eu entre eles - um susto, apesar 

de ganhar confortavelmente por uni corpo. 
A &icss tintagem de nion t vir com uni sistema é 

que existe ni ocasiões onde o planto não se vidap- 

vi às ciretinstâncias. Enquanto que as táticas 
de Breasley o fizeram ganhar muitas corridas 
vtic ele deveria ter perdido, ele também perdeu 
algumas que deveria ter ganho, porque manteve 
seu sistcuia quando as circunstâncias exigiam 
00110. 

Adaptar táticvis às circunstâncias demanda 
maiores exigências na conduta de um jóquei, 
do que montar com uni sisteniue, mas no caso 
de um ginete de alta ctasse, é tini sistema supe-
rior, porque permite obter o máximo em todas 
vis situações, 

.'\ dessvintagem, é que se uma situação é in-
terpretada incorretaniente, ou as ações necessá-
rias são cumpridas incompetentemente, é mais 
provável que ocorra uni desastre. 

Por isso, quando o julganiento e a fiabilidade 
de uni jóquei são limiiadas, manter um sistema 
fixo será provavelmente a melhor solução do 
que iii) i rovisa r. 

Presumindo que uni jóquei tenha habilidade 
e confiança para avaliar tinia situação tática 
correta e tomar a atitude adequada, seu primei-
ro gesto depois de sair, deveria ser colocar o ca-
valo na posição des ida, 

Se ele quiser tomar a frente, deve fazê-lo o 
mais rápido possível.  Se quiser esperar, deve 
acomodar o cavalo imediatamente. 

No caso de tino animal ponteiro, pode ocorrer 
que tini adversário tenha a mesma intenção. Is-
til pode levar ao perigo de o jóquei" matar 
seu cavalo na boca" se tentar contê-lo ou en-
frentar tini ''trai n'' ligeiro dciii ais ao lado do lí-
der, como sucedeu com Flamingo e Sunny Tra-
ce, tio Dcrhy de 1928. Flamingo resistiu mais 
icitipo, nivis havia se esgotado na hora em que 
Hvirry Wragg trouxe Felstead numa "partida" 
curtvi, para alcançá-lo no final. 

Montar um cavalo ponteiro contra outro de 
características iguais é uni problema difícil, de-
ien den tio principalmente do julgamento do 
''train'' de corrida e cIvis particularidades dos 
referidos cavalos. Unia coisa é certa: se uni ca-
valo gosta de pontear ou não, ele jamais ganha-
rá se o j,  Óquei não o controlar e se ele manter 
uni ritmo velo, viernais Por muito tempo. 

Se uru rival também ligeiro, não se importar 
de que se corra a seu lado, eni "train" adequa-
do, o jóquei poderá fazê-lo até que a situação 
se defina. Se depois de algum tempo o jóquei 
achar que seti cavalo está acompanhando a car -
reira suficientemente bem para tomar a dian-
teira sem precisar exigi-li) prematuramente, ele 
pode tomar a frente. Se seu adversário estiver 
desenvolvendo melhor ação, o certo será ficar 
quieto e aguiai'dar, na esperança de que o outro 
cavalo canse ou desista. 

No caso de uni adversário impor um ''train" 
ligeiro dentais, é mais Prudente ficar em segun. 
do do que tentar correr a seu lado. As chances 
são de que o cavalo da frente diminuirá o ritmo 
cedo ou tarde, permitindo que a liderança seja 
tonuada sctu esforço desnecessário. 

Naturalmente, qualquer decisão em tais cir-
cunstância.-, depende do julgamento da velocida-
de: e tini jóquei deve decidir imediata e acura-
(lamente, se a velocidade que está desenvolven-
do convéni às capacidades de seu casulo, ao es-
ivido da pista e à topografia do terreno. 

O julgamento da velocidade, é uma questão 
de experiência, sensibilidade, concentração, co-
nhccimeiito do hipódromo e entendimento do 
casulo em questão. Pode ser uma qualidade 
inata ou capaz de ser desenvolvida, mas sem 
clvi (uni jóquei será de valor prático limitado. 

Em geral, os cavalos de corrida podem ser 
divididos em dois tipos: aqueles que mantém 
tino bom ritmo tia largada ao final e aqueles 
que podem produzir unia ''partida'' ligeira tios 
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nhrlielitos finais do percurso. 
A inarona dos cai aios ponteiros leni uni só 

ritmo de galope. ainda que este ri tino veloz seja 
sulicierite para capacitá-los a gai.har sobre cor-
tas distâncias; mas uni certo número de cavalos 
que são port lei ros e galopam à vontade não 
tem uni só ritmo. xcii do capaces de considerável 
aceleração. 

Cavalos cola boa aceleração. quando deixa-
dos correr na frente, são competidores íornudrs-
veis, porque oferecem os recursos de uma consi-
clerr\icl flexibilidade tática, pela qual os opo-
nentes podem ser enganados por variações de 
velocidade sem que o cavalo dispenda muito es-
forço. 

Eu costumava montar um cavalo assim em 
corridas de a niadores nas quais ele nunca foi 
derrotado .  Frui espontâneo e gostava de i mii por 
11111 ira ti'' r clvii nos primeiros 4Xl ou b(X.) me-
tros. Isto [azia corri que os jóquei ,., adversários 
tentassem adivinhar como proceder desde a saí-
da: não conseguiam decidir se o perseguiam ou 
se esperavam para uma oportunidade OosteniOr. 

Depois dos printeiros 40) metros ou riais, ele 
cost untava rcclu ti r sua velocidade para (lar a si 
mesmo um descamisu. Aproximando-se da últi-
ma curva - ele era um ás em fazer as curvas à 
toda doe ivi arte - retomava o seu ritmo ligeiro 
e quando o.s adversários inticiavuiti sua atrope-
lada na reta, ele já havia garantiria i atttageni 
suficiente pia não ser alcançado. 

Sua habilidade tática, que ele aplicava por 
conta própria - tudo o que era necessário era fi-
car montado quieto nele --- possibilitava-o der-
rotar cavalos melhores, que não eram explora-
dos com a mesma Sri ni agem. 

Cavalos pon lei ros de tini só ritmo, tendem a 
dar ir máxinio esforço no início licando sem re-
servas no final. Ciii tais cavalos, o jóquei tem 
pouca opção, a no ser ficar quieto e procurar 
evitar que se desgaste antes cio término da cor-
rida. Num final. pode-se obter melhor resultado 
firitiando-os. do que balançar ris rédeas e usar 
o clncote, pois eles não conseguem acelerar e 
nessa hora ou já trazem ri carreira ganha ou .1 
estão irrenuediavelmente hatidos 

A primeira atitude quando se nionta um cri-
valo que se pretende correr acomodado, é co-
locá-lo atrrís de outro competidor. Isto, como 
a ti Icniorme ti te foi dito, é muito importante num 
cai aIo de 'boca dura - ,  porque permite tini con -
trole melhor do seu ímpeto. 

A posição a ser tomada tio percurso depende 
ria baliza cm que se Vai partir, civis mm i me ti ios 
civis outros competidores e rins particularidades  
do cavalo cm questão. 

O caminho mais curto é junto á cerca, exceto 
em pistas como ris de Epsom e Brighton (ingIa-
terra), onde em certo ponto ri raia se cciii a nos 
dois sentidos; ai é necessário seguir reto em sez 
de se manter ao longo cia cerca, para evitar que 
se corra mais do que o necessário. 

É. importante titanter-se o mais perto ria cer-
ca ao dobrar ris cni's as, Fazer unia cursa aber-
tri - significa perder miiuitos corpos. 

E essencial que qualquer movimento durante 
unia corrida seja suave e gradual, pois desse 
modo se gasta menos energia do cavrdo. 

Cm qualquer ti mvi me ti to late rui 1, quanto mais 
gradualmente executado, metros terreno é per-
clido. Por exemplo, na reta de Newtuuirket, se 
uni jóquei se decide a trazer ri cavalo do lado 
opos t o do da a rq iii bancada (cerca intern a) para 
fora, perderá muitos corpos se o fizer abrupta-
mente nos primeiros 100 metros ou mais: mas 
se o fizer gradativurneitte, perderá somente ai-
giins centímetros. 

Isto ficou provado na disputa dos '2.000 Gui-
néus" de 1949,   quando Nimbos derrotou Aber-
tiritmi por meia cabeça. Nimmihius tinha %ido sortea- 

do parir largar no meio tio pelotão. Abernant 
do inicio da arquibancada. Charlie Elliot, moti-
tanido N i ni b ris veio grnivltm aI men te ganhando ter-
retmo pnurni alcançar Ahern ri itt tios úitiitmcms 200 
metros e gaititar por meia cabeça. Se ele tivesse 
atravessado bruiscanoenite, o terreno perdido lhe 
menini custado ri corrida. 

Manobras desse tipo dcxciii ser sintonizadas 
com outros fuitores relevantes. Por exemplo, se 
o jóquei percebe que determinado trecho dni pis-
ta está ruinti, deve cortar diagonalmente o mais 
rápido pos.Sivcl, apesar de perder terreno. 

Logo depois da largada, o jóquei deve se pre-
parar para minar iOit posição. (mio cnn todos 
os aspectos de corrida, isto deve ser feito o mais 
suave possível, para evitar desequilibrar o cava-
lo, exigi-lo em detmtasi a ou pert turbá- lo mental-
mente. Este úititno aspecto é alguntias vezes ig-
norado. tunis é importante, porque se a mente 
de um cavalo é perturbada, sua atenção 00 es-
ta volvida para ri corrida; e um jóquei que puxa 
de um lado para outro o cavalo, ou faz um nro-
viitientO repentino sem aviso, só confundirá o 
animal. 

A posição do cavalo numa corrida, é vietermi-
nutrIa, umlént rias circunstfumicias, por suas carac-
tci'ísticas individuais. Uni cavalo que é fácil de 
ser dirigido e é dotado de boa aceleração corre 
tncmmor risco de ser ''entcnuixotado'', do que um 
cuivnilo lento. que tem coa só ritmo, Assitit . mon-
tar tinir cavalo versátil numa posição junto à cer-
ca semrm imediata perspectiva de sumir, é uni risco 
miir' nor do que estar ia rim) t ui do num grdopador. 

Isto é rita exemplo da vantagem rias táticas 
baseadas nas circunstâtucinis, ripostas àquelas rh-
t nid is por num sis mentua 

Enqunumito é inmiporiante notar coiflQ os adver-
sários estão indo, e observar especialmente as 
tr'iitcrus e o progresso daquele adversário que de 
antemão parece o maior perigo, é desaconselhá-
vel basear ris tãiicuis somente visando uni único 
adversário. Muita.,, eornilnis foram pendidas 
sim, porque o adversário visado correu menos 
dvi cicie dcv ia; porque foi mal dirigido; ou por-
que um auiversr'i rio desprezado, mostrou umrua 
melhora inesperada. 

Cm páreo deve ser corrido à medida que se 
desenrola, não corri umnum idéia preconcebida do 
que possui acontecer. 

Jóquei ,, que manita ii com tini sistem a. ruira-
mimem te caem tia armadilha de correr visando uni 
oponente especifico, porque mantendo-se nlen-
tro do plano preestabelecido, eles desprezam as 
táticas dos ocutr' acivei-sánios, independente-
mente de qualquer perigo que outros possam 
representar aniles do páreo. 

Depois vtc 40(1 ou b00 metros, conforme a dis-
tância do páreo. é praticamente possível deter-
nnmtar o estilo que a corrida vai tomar: aveloci-
dade na qual está sendo disputada, o modo co-
mo os alunos cavalos estão indo e as táticas dos 
principais rivais. Nestni altura, presumindo que 
ri corrida não é de pura velocidade, não há ne-
cessidade de se tornar til devi damemite agitado 
ruct'rea de sua posição no percurso. O único Ri-
guir que conta é o disco de chegada. 

Uma das principais faltas táticas de um jó-
quei é tornar-se ansioso cedo clemnais numa cor-
rida. Ciii cuida etapa da corrida, ele deveria per-
manecer completamente calmo: colocar-se flu-

tua posição de acordo com sua avaliação da cor-
rida, sem lesar emrt Conta como seus adversários 
o es(ào interpretando; nunca pedir ao seu cava-
lo um esforço repentino e desnecessário e ma-
mtohrá-lo imperceptivelmente para uma posição 
clui qual possa lançá-lo rio ataque mio momento 
cm que nissitii o desejar. 

Numdni desgasta mirais o animal do que mantê-
lo p rod uizirt do tini) violento esforço durante tinira 
corridni. Se é solicitado nu atropelar, isto deve  

ser feito gmnudativanienite e sem desgaste. Lançar 
tini ensaIo rios últimos postos para a vanguarda 
eia 50 ou 1(X) metros, faz com que muita ener-
gia seja perdida. 

Ao mesmmto tempo, o ponto de onde o cavalo 
inicia a sua atropelada é de importância vital e 
deve depender das características do animal. 

As particularicirides de cada cavalo são uni 
fator importante. Devem ser estudadas, avalia-
das para que se possa agir de acordo. Por exem-
plo, se rim casulo demora para se aquecer nu-
ma corrida, não é bota acelerá-lo enquanto ele 
não estiver preparado para isso. 

Para uni cavalo que não acelera rapidamente, 
niuis não gosta de correr tia frente, é necessário 
começar a — partida -  final antes do que um que 
acelera ciii poucos galões. Então para uni cava-
li) qrie não tem aceleração rápida. é necessário 
levá-lo a iniciar sua atropelada numa etapa bem 
anterior ao daquele que teta umri arrancada Ii-
tini poderosa. 

Alguns cavalos que devem ser corridos "de 
trás", só conseguem manter rima atropelada fi-
nal através de rima ''partida'' curta. Em tais 
cavuilos, é essencial colocá-los numa posição tal 
ruo percurso de forma a não serem exigidos an-
tes que esteja próximo dos ponteiros e quando 
o disco de chegada estiver a rins 2(X) metros ou 
menos. Usar uma "partida'' longa, saindo do 
fundo rum pelotão é fatal, porque o cavalo se es-
gota antes de alcançar ri disco. 

Andes de nmioniar tais cavalos, achei útil dar 
rmmui volta num pista, determinar a exata distâit-
cmi dum atropelada, do disco da chegada para 
trás e escolher um ponto de referência para mi- - 
viam a 'tinir) ida'' final 

A característica de uni ataque curto é nilgu-
ninus vezes evidente em cavalos que são produto 
de dois extremos - um cavalo fundista com 
lmtmtum égua velo,. Um viesses frmí Rttstom Pashia, 
filho do fui ni osri fu niciísta Son- iii- Law , ganhador 
tini "Ces-,irewnchu", da Goodsvood Ciii) C da Jo-
ckey Ciriim Cnup (2 vezes), com a hrilhantíssitiia 
r velriz égua, Crus, filha do velocista Fiying Orb, 

Qriamirto reservado para uma ''partida'' curta, 
Ruistomiu Pasha era capaz de produzir extraordi-
nária velocidade e foi desta maneira que ga-
nhou ri Eclipse Stakes e o Cliampion Stakes, 
Dirigido de outra forma, ficava cansado antes 
niri filial. 

Este é uni exemplo de pedigree provando tinia 
orientação; quando tini cavalo representa um 
prohiemmia, vale sempre a pena examinar sua  li-
tiliagC111 para ver se ela oferece ou não um indí-
cio para nm solução. 

Antes de iniciar a — partida -  final, é essencial 
firmar o cavalo para que este perceba o que se 
requer cicie e murntê'lo devidamente preparado 
para o esforço. Na profissão de jóquei isto é co-
mmhecid(, eotmio ''umjustar o cavalo''. 

A inuportância de ajustar o cavalo antes de 
exigir-lhe um esforço filial não pode ser devida-
mente desprezaria. Isto garante que ele se pre-
pare mentalmente, como uma mola enrolada 
que está pronta a soltar sua máxima força 

'rrinlas as táticas são mais ou menos depen-
dentes da topografia rio terreno; e é essencial 
percorrer cada pista que é desconhecida. 

Como foi anteriormente mencionado, pode-se 
perder uns corpos se não se considerar as varia-
ções do percurso, como em Epsoin e Bnighton. 
Igualmente importantes são os contornos do ter-
reno. onde existem subidas e descidas, Em Ep-
srini, por exemplo, há rima subida íngreme de-
pois da partida em páreos em 2.400 metros, 
Forçar o cavalo nesse trecho, inutiliza sua chan-
ce tiniria corrida comi) o Derby, pois é muito o 
esforço dele exigido, já que uma subida requer 
muito tirais emmcrgia cio que galopar no plano. 

Uma rlescuvtni favorece ruim) cavalo bem equulu- 

fl 
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brado com boa pateta e dianteiros correios, moas 

para um que tenha pouco paleta, mãos ''cru 

pé'' ou com lesões, é desvantagem galopar mui-

to ligeiro na descida ,e é provável que perca ter-

reno. No caso de tais cavalos é aconselhável es-

tar bem colocado para permiti-lo perder terreno 

durante a descida. 

Também é aconselhável firmar o cavalo na 

boca" para mantê-lo equilibrado até que o nível 

do terreno volte ao plano. 

Uni outro fator importante em Epsom é o de-

chie do terreno em direção à cerca, depois de 

entrar na reta. Isto tem grande relação com as 

táticas, porque faz com que os cavalos tendam 

para a cerca, algumas vezes provocando conges-

tionamento e prejudicando a possibilidade de 

um cavalo sem passagem junto a cerca, de con-

seguir caminho livre. Tendo isto em vista, é 

aconselhável manter uma linha reta, mesmo que 

isto o leve a se afastar da cerca, o que etn outro 

hipódromo ofereceria pouco perigo de ser ''en-

gavetado'. 

Um outro aspecto tático desse tipo dc decli-

ve, é que ele exige muito cuidado para manter 

o cavalo em linha e não se arriscar a ser desclas-

sificado por se atirar em direção à cerca, 

Na "Rowley Mite'' em Newrnarket, o mais 

impi -tante fator geográfico é o declive, a 40) 

metros do disco da chegada. Corridas podem 

ser tanto ganhas como perdidas conforme o uso 

tático lo declive. 

Um cavalo que desce com habilidade tem 

grande vantagem se varar o declive a toda velo-

cidade, estando pois no nuno adequado para 

alcançar o disco que está a poucos metros, ao 

passo que tini cavalo que desce mal o declive e 

tem de ser "firmado", perde terreno. 

Em pistas com declive na entrada e cm boa 

parte da reta, principalmente em Epsom e Bri-

ghi tou , onde o terreno também se eleva nos 200 

nlctro.s finais, há tinia tendência entre os jó-

queis de desenvolverem um senso de euforia ins-

pirados pela velocidade e facilidade eotii que o  

cai aio passa por aquele trecho. Isso os taz es-

quecer is subida final pari a chegada onde qua-

se sempre a corrida é decidida. 

Freqüe ole meu te. iii iii t os cavalos que parecem 

est,ir corti ii Derh> à sua mercê nos últimos 400 

mci ros. são derrotados à medida cm que se 

aprsrxinlam da citegada. Nunca dese ser esque-

cido que só nuni lugar a corrida é decidida - O 

(tj',co; e cru pistas tais comi) a (te Epsoru, de-

iem ser tomadas precauções para o esforço do 

aclive à chegada. 

Uma coisa é deixar o cavalo percorrer o tre-

cho descendente em ritmo velo -,., mas à sua von-

tade: outra é tentar contê-lo e ''ni'ttá-lo tia boca". 

apenas porque está naquele trecho, ni iii a udo as 

suas — sobra ,,   para os monte tttos finais da cor- 

1 - 1(1 a. 

As táticas até aqui discutidas são cvi detitc-

niente de corridas de meia distância e ite fundo. 

Pode-se pensar que não existe nada em rela-

ção as táticas cm corridas de retocidade, a não 

ser largar e seguir à roda vcloc ida (te durante lo-

do o percurso. Isso não é verdade. 

('orno uni cavalo só pode galopar com sua ve-

locidade máxima por unia curta distância, em 

torno dc 400 mnict ros - ii tua corrida de velocidade 

é csrnio outra qualquer, só que se desetivolve 

em ritmo mais acelerado Aplicam-se os nies-

nios princípios, mas com cálculos mais rápidos 

e aiustados  do que numa carreira de meia ou 

longa distância. 

Uni g alop ador corre iii au tendo a mesma mé -

dia, ao contrário que um cavalo dotado de gran-

de poder de aceleração. 

O método mais eficaz de se explorar os cava-

los galopadores é deixa-los atingir Lirer ritmo de 

galope que possam manter até o ftrti. liquidan-

do von> a oposição . A técnica requer uru alto 

grau (te habilidade no julganiento do ri t 110, em 

relação a todas as outras influências relevantes 

e tiro conhecimento perfeito das capacidades do 

a nimal - 

Pernutir que o cavalo galope rui ''traiu" mui- 

to ligeiro pode fazer corri que ele se esgote; 

nianitê-lo em ritmo moderado demais faz com 

que ele se arrisque a ser derrotado pela veloci-

dade dos adversários. 

Quanto mais longa for a distância da corri-

da. mais fácil será cometer uni erro de jutlga' 

ttieultO. tia aplicação destas táticas. 

Qualquer que seja a distância da corrida, as 

táticas usadas, ou a ''cxtettsão" da sua — parti-

da — . é essencial ajustar o cavalo antes de pedir-

lhe o esforço final. 

Isto diminui o perigo do adversário atropelar 

prinieiro e, ao mesmo tempo, coloca o jóquei 

eni posição de obter vantagem ao dar a sua 

''partida'', se a oportunidade dessa vantagem se 

apresett lar. 

Dar a ''partida" antes do adversário pode 

transformar urna iminente derrota em vitória. 

Baseia-se cnn atacar antes que o oponente o fa-

ça. irias rui ni ponto do percurso que permtnita ao 

seu cas ato manter o ritmo de sua atropelada 

ali' o final. 

Por exemplo. no caso de dois cavalos da uses-

rua força terem unia ''partida'' final de exata-

metile 200 metros, aquiete que atropelar primei-

rir ganhará, desde que não Inicie sua atropelada 

siuites dos 200 mel 'os. 

Há uma pequena margem diferenciadora en-

tre dar a "partida" antes que o adversário e as-

sunrir a ponta antes da hora certa, mas pode 

ser a diferença entre a vitória e a derrota. 

(ircunstâncias imprevistas sempre podem sur-

gir e tini joquei eficiente deve ser capaz de solu- 

cion Si- 1 515 - 

Diii desses fatores é tini forte vento contra os 

concorrentes. Isto oferece grande vantagem táti-

csi, pois os cavalos que vão à frente recebeu> a 

plena força do vento em seu corpo, dispenden-

cIo, assim, muita energia. 

Então, manter o cavalo atrás daqueles que 

vão à frente, pode fazer com que o jóquei evite 

a torça maior do vento, conservando, desse mo-

do, o> ais energia. 

Diagrama para 
ilustrar o terreno perdido por 

desvio de linha acentuado, 

O 
	 ao invés de gradual 

O 
	

F1 

e.' ,,irr,Jsel o desvio insen, r'JPJJl agudo. á 

'recite da pelot,io. do ponto li para o /roctts, C is que 

;'.,,lersa aviar um ae,de,,te ou detclacs,íuaçâo - alguns 

.Jrn rezes o fazem pr,r trás dos adi-ersdru,r e o 
.,,mplo d,, diagrama tio escolbid, para demon,tra, o 

tronco zu1 

'Tu foquei ,oloca,ir na baliza A. mantendo a sua li-

Tu/'d .5!? ii /'onio D, /'ereorn-rra 100 tstr,la. 

Um ,,Sauer ,oloc,id,, n.shj/rza 8, de secando carece 

da /rista corre .t-'rraense a baliza A ali o pinto 

O te descia,. e abruptamente a/e o ponto C, percorre-

ria 2) jarda, de /3 .str' L e rezais 90 jardas de C atei O, 
,'s,'rtiazendo ri solal de 1>3 cardar. 

Um ráqurr , - .slocad,, na baliza /3 e correndo gradual' 

menir tara ,il,aní;r e, lado oposto da pista (D). /rercor-

'cru 102 tardas. lii,, r. 11 sarda, a menor do que e lo. 

mis's,, /rercur, o  8.C-[) 

M-- optando po' um de ri-is, mero,, a' entuad,r, 

'cio de /1 para E afim de alcançar Li, perdi-ria mau ter-
reno do que se tomasse o caminho 8 Li. 

Quanto mais gradual /ar o det,-io menos terreno será 

f,erdsd,,. 
Deve ser a,,,nalada a diferença entre optar pelo dei' 

ias para evitar que 'e corra isolado dos demais competi' 

duns e a tentativa de evitar o pior trecho do percurso 

"leite último caio, talvez seja preferível perder terreno. 

o/'tandr, pelo de-ti-ia agudr, afins de encontra' ,, melhor 

serre,,-,., mais cedo posinel 

O 
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o,l'rcl 	 "Oca a/ri). 171 ,  terceiro grupo, ele 

oe ,Oeeio 'amenl"l 70411 'orle, Qiias;de; alcançar a rei.; 

'iva! 01 /ifl' e 141 a lua trenie ,e/ 'arar cio e e/e ericou 

uma pai;age; Eig; 	.1 .4 ind., qu e e/a obre 

'.1,1'' a .11,/e/ar [e,,  1.74 174,, perderá 77,0111, terreno 

3  

•;,';'ssleJ na rei., pendi. r,i.;, 11 ripa;,, puni,' a , cria irei 

Te nialiea 1171111 7" ld pode ler leiai si me/ri,; di; 

— /ti 'ira/,'q  SenTi ubral e' que' /111,/e a,  e/era 

/'eere/Ill'.11 a J'aodgem rui, for llrllegIfl,/J, aenja Paire.; 

;/c'r,'io/he'./ii e i.i#a'f,t fie,, fora corno nt 

- 	 lia 	e a 5;'eIIalel'a ter leis.: 'e 771 um 1 ala/l, de a ;'j.'' 

1,7?!,,, iii d filIo;., d;u 1.117 , da chega;la, certame nt. 	te; 

E 

,''.io'e1 	0010 .1 	erva liso 	 fure/e (11,1 	'PIes 

,)OC,11111 	 -1'' zenda e,tller 2 til:) ,neIrlll 1/tu d.tce, e  pu 

e/e r .1,' /,'rar. será tempo de 'deitar se fiar 	/lande, 

- los/iria. te rI sOer a 211/5 metem da  

 .L' 04,, /er,i sem», pi'; ai a,;çar ,,, p onteiro; 

11, 70/'e ii silirnero 	el/a naetf.ectafsia de' uma 

.,,'r;o'; que (u.i/sfuer .;.rri/'etid;r á lua frente ['esia 

ieKu,ir 1', ti fie elmo 1 cotei/mie dii; ponteiro,. rr,ai 

ele ,  1.1' ;' r,iXeme, a [0050 ii. ser ohngado a ''eu/em 

1,' e, ,lqoe/e., q uem ci!,' eçusnhl.,e1 mee0 ar a ''para' 

10 

A 

'.1p '''0. 5 9 ele 1,,anhlnSILi na ['li'').; riu mero ' 
.1:0, 7  /'/ lar,,' ni'o/sere aberto [Cio niin0'i'le' 	 loeJr 

te o lo mpet:.i»' JAC ,"'o[li UlI( a 

11 

o 

e 

7 
	

~ c_~~ ~ _~~ 
- 

7.1,1.00 liv 	7 .,nlitfli' ro 	'.1 'e' a;'r..iunou 

'lia '077''' à 	''cd e lei'' cedeu 

4 

---o  

'Ore 	1' 

nii',e n..n 

7511 Ia' lOa díc,  .ç'.',j,/; [e/tu 1,2/leI 

8 

há ape'tea; desci ,'ac'alou à frente (lato do nú,nr- 

mIne ele exemplo) e ir l;,rre com reetre,ai, jamati de 

o' te lentar uma passa/e», Juntei á cerca, a rido ser que 

elipse/a de obti 1., Será preferirei atropelar por 

12 

o 

C 	c 

'5 o; ,,,,u.mfi'fli'erer o, " i4"  . relI//e na reta final e dcc 

;.;e.iro el/O; e. irrerrt,ie' ,ílarlO leite, perft.'ltenulo J,) rir/me 

'e/ler [asca/e/is. parund,, da sua olocaçio na F;g 

parede ' de e limpe 101000 .1 freti- 

1, dele- se ceifar /1s'rmani';'er mutile pr/x,mo a o, dele,, 

n/me,, 7 dli Jazendie neste exe mplo. a nJ;, ler 

que bisa certeza 1e que tal adrrrsáno traz mal; relen,a, 

do 17117' 15? fuI troo D,sconiráre,s o compeiidor atrás de 

te corre poderà afrouxar'', obrigando o número 

a ;/sm,nuir o seu; mimo para ndo ''alcançá./o' 	lerá 

ficar uns doze corpo, atrás (hg 9)  e avançar 

"a abertura que prsmrere aparecer .1 /rente.  

,'iou, e, nú?nrr,i - ua,u da lua pose/ao a,,ierior (Eig Ii) 

e prepara.; e para Era/e/ar por 1/ira Na,; poderá ficar 

;em fa;iagem 

o 



- Z~ __— 
. 	r k 	 1 

lIiti ,  

' crOa c 

(4 

, E 

1,  

9 
-- 	 __i- 

91 

À 

trfe  MAIO;JUNHO DE 1977 l omento PAG 257 

o 

Li 

e 

10 

O esforço final num a carreira tem início quan - 
do OS jóqueis nela envolvidos lançam seus pilo-
actos à derradeira 'partida'. 

Como foi explicado antes, é essencial que pri-
meiro se ''ajuste'' bem o animal para assegurar 
que este esteja preparado para executar aquele 
esforço. 

Daí por diante, é tarefa do jóquei solicitar ou 
competir o cavalo a dar tudo de si para chegar 
cm primeiro lugar. 

A parte mais importante para o sucesso desta 
combinação é compreender inteiramente o tem-
peramento, natureza e capacidades do animal. 

E inútil castigar um cavalo que se ressente 
do chicote ou ficar imóvel sobre uni que neces-
sita de urna ''tocada'' vigorosa. 

Alguns animais respondem às mãos e calca-
nhares. outros não gostarti de ser muito exigi-
dos. Há também os que correm sob o chicote e 
aqueles que se desviam de linha ou se encolhem 
tão logo percebam a intenção do jóquei em usá-
lo. Todo cavalo corre melhor se for conduzido 
co iii equilíbrio e carinho. 

De posse dessa noção, cabe ao jóquei condu-
,ir seu cavalo da maneira que melhor se adapte 
às suas características. 

O erro usais comum numa ''partida'' final é 
"li-  niais depressa do ctcie o cavalo''. Isto quer 
di,cr, sacudir as rédeas, balançar o chicote e 
''remar'' ciii ritmo mais vcloi do que o próprio 
galope. Isto prejudicará o equilíbrio do cavalo, 
proporcionando um desvio que poderá resultar 
em desclassificação. 

Em um final muito disputado, especialmente 
no caso de rapazes inexperientes, existe a tenta-
ção muito forte de dirigir com excessivo vigor. 
Isto não quer dizer que um jóquei deva manter-
se indiferente, deixando tudo por conta do ca-
valo, mas que trabalhe em perfeita sintonia com 
o galão cio animal, mesmo que esteja usando 
todos os recursos das mãos, calcanhares e ciii-
cote ou que apenas o esteja dirigindo com as 
mãos, mantendo contato com a boca do cavalo. 

Q uando se está acelerando uni cavalo para o 
final, o jóquei deve alimentar vagarosamente a 
pressão sobre sua boca, dando-lhe a idéia exata 
cia intenção requerida, de forma a conscienti7á-
lo da necessidade do esforço final 

O grau de pressão que deve ser aplicado para 
obter-se o melhor resultado possível, depende 
da natureza cio cavalo. Um potro preguiçoso e 
duro responderá a uni toque firme e determina-
do, enquanto que uma potranca sensível e alta. 
mente tensa necessitará de uni toque macio e 
delicado. 

Unia das artes da montaria em corridas é sa-
ber lidar com cavalos de naturezas opostas. 

Ir contra a natureza de um cavalo é procurar 
complicações. apesar de às vezes a tentação ser 
grande. O último ganhador que montei era um 
cavalo que não gostava de ser castigado e, num 
final cerrado, foi difícil conter a minha vontade 
de dar-lhe unia chicotada, o que seria fatal, 
pois ele teria diminuído o ritmo cio galope .  

Ao mudar o ritmo da corrida para a ''toca-
da'' final, é aconselhável ao jóquei aumentar 
este ritmo gradativamente de modo a se ajustar 
à velocidade do cavalo. Se o cavalo acelera forte 
e instantaneamente, o jóquei pode aumentar 
seu próprio ritmo de acordo. 

Caso o cavalo responda lentaniente, é forçoso 
que o jóquei se adapte e o conduza dentro do 
mesmo ritmo. O vigor com o qual o jóquei está 
conduzindo uni cavalo não reflete necessaria-
mente o esforço que está empregando na tarefa 
ou o efeito que isto está produzindo. 

Uma movimentação de mãos e pernas desor- 
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.1 cri,- d, moto' um cava!,, num fina1 e preernor o perJeon contato com sua boca por mais desesperadora que for a srtu4o, 

drsdo -li,, ao mesmo empo campIsta liberdade de ação .4s rédeas devem estar bem estreadas como se /055cm duo, barva, de 

t.rrc nor, o bndjo e as filial d0 Jóquei, erras a liberdade de movimento d0 cavalo deve ser preservada mantendo-se o ritmo 

,'i,jto d'eu galope no, mo,-imentor de oceleraçicc final. 
1'?" é uma arte extremamente difícil que depende de frio auto-controle, meticuloso senso de ritmo e posi;ão correia doo pra- 
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cictiada não  e ii)eiias niais cansativo do que tu-
v'ar o animal cciii firmei .0 e calma: produz me-
nor efeito. 

Jogues que parecem "tocar'' pouco são as 
veiOs os que mais rendem, ou vice-versa. 

Com uni cavalo que esteja correndo com mui-
ta superioridade sobre os demais, não será ne-
cessário milita movi mcii taçilo após acele rã- lo 
mas, mesmo em tal situação é perigoso se des-
cuidar, até que a vitória esteja assegurada. 

Uma vez, que se "desarmou'' o cavalo, é difí-
cil fa,ê-lo soltar ao ritmo: e, assim, foram per-
didas inuitas corridas, pois os jóqueis se ''aquie-
i aram'' cedo demais sendo ultrapassados por 
ciii adversário oportuno que se aproveitou da - 
q uelc lapso. através de unia —partida— Curta, 
não dando tempo ao cavalo ''desarmado'' de re-
tomar o ritmo do seu galope. 

Caso o cas aIo esteia correndo eficientemente 
e é senhor da situação, tocado apertas ''na bo-
ca — , não há necessidade alguma do uso do chi-
cote. 

Caso a corrida esteia incerta nos últimos qua - 
trocentos metros. uma decisão deve ser tomada 
quanto ao uso do chicote. Isto dependerá prin-
cipainienic de como reagirá o cavalo ao seu 
uso. 

Caso o cava Io não teu lia aversão ao uso do 
chicote ou meilus de vê-lo, apenas, sendo "aba-
nado — , o jóquei deve decidir cm qual das mãos 
deverá usá-lo. Isso, como foi previamente expli-
cado, depende das circunstâncias e o jóquei de-
se estar certo de que o chicote esteja ria mo 
correta, se deve ou não virá-lo entre os dedos. 
E melhor não usar o chicote, do que segurá-lo 
na mão errada. Conto foi enfatizado rio capi iii-
lo ''O viso elo chicote" é primordial ''moti'á-lo'' 
ao cavalo tirita ou (luas vezes antes de usá-lo, 
para evitar o risco de viril desvio repentino ou 
perda do ritmo do galope. 

Caso o cas aIo responda bem ao balanço do 
chicote, não há porque castigá-lo. Caso curtirá-
rio, o jóquei pode tentar dar-lhe uma "lamba-
da —  e, se clv' corresponder satisfatoriamente, 
voltar apenas a ''abaná-lo", Caso ele comece a 
csmoicccr, deve-se dar unia leve chicotada e re-
petir a dose a cada várias passadas. Somente 
ciii casos extremos dese-se castigar duramente 
um e as aIo e o momento mais adequado é quan-
do está sendo acelerado para a chegada. Casti-
gá-lo duramente nu final só o ressentirá, a me-
nos que ele seja um animal excepcionalmente 
duro e indolente. 

Uma vez que o chicote foi" sacado'', somente 
deverá ser ''recolhido' quando o jóquei tiver 
certeza cthsoluia de que não mais será alcan-
çado. 

LIm cavalo preguiçoso imediatamente dimi-
nuirá o galão caso o jóquei pare de balançar o 
chicote uma vez que iniciou: e esta é uma for-
moa dc ser facilmente surpreendido. 

Decidir ''desarniar'' ou no o cavalo é algo 
muito sério. Uni erro fundamental em corrida é 
olhar para os lados, porque a tendência é dese-
quilibrar o ritmo clvi galão e interromper a aten-
ção do cavalo ao trabalho que está executando: 
e, a nào ser que venha correndo junto ii cerca, 
ficar-  olha ti cio por sobre o ombro poderá propor-
cionar a uni adversário a chatice de surpreendê-
lo pelo outro lado. 

Em geral nunca é necessário olhar ao redor. 
exceto mui o ocasion uintente quando se está 
mutilando uni cavalo vicie vai íà frente. Adversá-
rios que atropelam podem ser vistos pelo canto 
cio olho Ou ser ouvidos - a não ser que o jó-
quei seja surdo - e, se sim Jóquei vindo de trás 
alcançar a ponta e logo tiver que olhar para trás, 
isto indica que tomou a dianteira cedo demais. 

Si' existe um lugar utide se decide a corrida: 
vi cl isco de chegada, Assim. é extremamente im-
portante a tática de uma atropelada. de forma 
que, cima vez que o cavalo assumiu ii liderança, 
v'lc a mantenha até ultrapassar o disco. Nada é 
mais desanirnador para uni cavalo do que sentir 
a liderança perdida, depois de ter assumido a 
vi nguarcl a. 

A serdadeira arte em ser Jóquei é graduar o 
esforço final do cavalo, de modo que ele alcan-
ce a ponta no moniento crucial de uma chegada 
dificit. Os maiores expoentes desta arte, como 
Charlie Smirke. Brusi rue Carslake, l-larry Wragg, 
Gordon Richards, Charlie Elltot, Steve I)ono-
ghuc, Joe Childs e Frank Bullok a elevaram a 
um padrão jamais alcançado desde o período 
entre as cicias grandes guerras. Baseia-se em 
manter a "sobra" exatantiente necessária que 
permitirá ao cavalo o emprego daquele ''extra'' 
que o porá a salvo do esforço final dos aciversá-
rios. Isto scib-divide o momento cio final, do 
momento de alerta pana o estágio final, deixais-
do unia pequena margem não notada pelos ad-
versários. Como o Jóquei consegue fazer isto, é 
unia questão de escolha ele técnicas pessoais. 
(;ordcn Rietiarcis tirava o chicote e começava a 
balançá-lo muito antes da chegada, aparentari-
di vir "corri tudo''. Porém. quando atacado, ele 
produzia ''aquele mais" cio cavalo que havia 
guardado. Outros, como Carsiake e Breasley  

eraiti típicos, tinham uni estilo serenei e, no en-
tanto, obtinham o mesmo resultado. 

E inipossís'el fazer um cavalo dar aquilo que 
ruiu tem, porém, no caso de dois animais de 
forças iguais, aquele que for explorado com 
maior habilidade será o ganhador. 

A parte das características do cavalo, um fa-
tor importante é o conhecimento das caracterís-
ticas civis movimentos dos outros jóqueis. Jóqueis 
vicie disputam regularmente corridas entre si, 
têm oportunidade de conhecer as técnicas dos 
outi'os, que deverão ser estudadas cuidadosa-
mente e avaliadas a fim de evitar serem derro-
tados por elas e poder obter vantagens das fa-
lhas dos outros. Outro aspecto que não deve ser 
negligenciado é o ângulo da linha de chegada 
de certos hipódromos, que pode enganar às se-
/es, como o de Windsor (Inglaterra). Em tais 
hipódronios o jóquei poderá estar certo de ter 
ganho por nicio corpo ou mais e depois verifi-
car que foi derrotado na fotografia. Ë essencial 
nestas circunstâncias não deixar passar nenhu-
lisa chance e, de maneira alguma, pretender 
usar ele esperteza e ganhar por pouco - por fa-
zer isso quase me arrisquei em ser linchado tio 
prado cio Windsor - ganhando pelo que apa-
rentava ser rmieio corpo, montando um franco 
Ias orito que vinha ''sobrando'' quando a foto-
grafia mostrou que a margem tinha sido apenas 
de focinho. 
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RECURSOS E TRUQUES DE CORRIDA 
o 

4 

(_om o advento do filme patrulha, da televi-

são, dos partidores elétricos e controle geral, 

existem hoje poucos recursos para serem apli-

cados nas corridas. Caso o Derhv de Epsom de 
1941) fosse corrido hoje em dia, as chances se-
riam 'de que talvez o cavalo Amour Drake tives-

se sido o ganhador. O mestre de tudo quanto 

existe sobre montaria cm corrida. Charlie Elliot. 

no dorso de Nimbus, após desgarrar com habi-

lidade o cavalo Swallow Tail, fazendo-o parar 

praticamente tta Estação de Taltenham (curva 

neste local assim chamada por ter uma estação 

(tc ferro) começou a 'apertar Amour Drake 

montado por Rae Johnstonc quase impercepti-

velmente: quando este conseguiu passagem livre 
junto à cerca, reagiu e perdeu somente por fo-

cinho. Pelo menos esta foi minha observação da 
corrida e ela não é puramente pessoal. 

Do mesmo modo recorrendo a truques mais 
fortes da profissão como: acotovelar o oponen-

te, prender a perna do adversário, colocando o 

calcanhar no flanco do animal colado a si, se-
gurar o rabo do cavalo oponente ou ''espanar" 

o chicote na cara do outro, é certo que vá pro-

vocar punição nos dias de hoje. 

Tais requintes - se esta for a palavra ade- 

quada - da profissão, para serem executados 

sem detecção, têm que ser feitos com uma ex-

cepcional perícia e sutileza ou, dentro de nebli-
o a. 

Em razão do comentado, o parlidor impede o 

cruzamento no pulo de saída, alinhamento cm 
posição errada, virar o cavalo de propósito - 

conseguir reter o animal num páreo de apenas 

três - sendo um montado por aprendiz ao 

qual o dono do cavalo avisou que caso ganhasse 

o páreo lhe quebraria o pescoço - e assim por 
diante. 

Existe, entretanlo, um grau de recursos de 

formas mais refinadas. 

A não ser que um animal se choque ou em-

purre seu oponente, nada impede que o jóquei 
o leve para bem perto do outro, impossibilitan-
do que o jóquei do adversário use o chicote de-
vidamente ou seja forçado a trocar o chicote 

para a mão errada e, assim, correr o risco de 

desviar da linha e ser desclassificado. 

Entre outras manobras se incluem: atrair um 

rival para ser ''encaixotado" não o deixando 

sair; dar a impressão que seu conduzido está 

derrotado quando ainda tem amplas reservas;  

instigar um oponente "frouxo" a tomar a frente 

cedo demais; bater na bota fortemente com o 

chicote quando sabe que o cavalo do lado irá 

encolher-se só devido ao som do chicote; aper-
tar imperceptivelmente unia égua já meio esgo-

tada; estalar a língua ao lado de um animal es-
pontâneo para obrigá-lo a disparar. 

Às vezes também há chance para recursos 

dentro da sala dos jóqueis. Chegar no ouvido 
de uni jóquei, que se sabe nervoso e fazer ob-

servações mais ou menos assini: "Você tem que 

tomar cuidado com este animal que vai montar, 

outro dia levou o cavalariço até a cidade antes 

que o Pudesse parar" ou "cuidado com aquele 

trecho perto das cocheiras que é suicídio, está 
muito escorregadio e pode derrubar qualquer 

um". Não são palavras agradáveis, porém, lan-

çam sementes que poderão dar resultados. Ao 

1)11550 que ''este animal é um perigo montar" 

abalará a confiança de uni aprendiz inexperi-

ente que monta pela primeira vez. 

Esta limpeza de atmosfera, computação e me-

canização da era espacial das corridas certa-

mente refreou o 'Furte colocando-o sob uma li-
nha de retidão, se comparado com a época an-

terior à guerra. 

Ør 

* 

Dos dados disponíveis, pode-se deduzir que o 
fator básico na montaria de corridas rasas é a 

habilidade do jóquei. em contraposição ao seu 

estilo. Isto quer dizer, cálculo de corrida, táti-

cas, estratégia, sangue frio, determinação, viva-

cidade, força e senso de equilíbrio. 
O estilo e conhecimento do cavalo vêm em se-

gundo lugar. Porém, igualando tudo, o estilista 

e cavaleiro superior invariavelmente leva vanta-
geni. Assini sendo, qualquer um que aspira atin-

gir os mais altos padrões na arte de ser jóquei 
deverá ser mestre tias três categorias da profis-

são: jóquei, cavaleiro e estilista. A pior falta em 

corridas rasas hoje cmvi dia é a atenção insufici-

ente que se presta ao domínio das técnicas da 
profissão, principalmente na habilidade do ma-

nejo do chicote cm cada uma das mãos, como 

também o princípio geral de que o estilo não é 
baseado em dados científicos. 

Caso uni jóquei não saiba manejar o chicote 

habilnii'nte eoiti ambas as mãos, especialmente 
a esquerda, pagará por isso mais cedo ou mais 

tarde. O domínio desta arte é simplesmente 
questão de prática e qualquci' pessoa que não 

esteja preparada a dedicar-se ao seu aprendiza-
do não presta para a profissão. 

Como já foi exposto no texto, baseado em da-

dos cientificos. nada se ganha montando com 

estribos muito curtos conto é costume hoje em 

dia. Isto siniplesutente coloca o jóquei numa po-

sição desnecessariamente insegura limitando o 

050 lias pernas como meio de propulsão e dire-
ção. 

O jóquei deverá moldar seu estilo de acordo 

com seu tamanho e, se necessário, modificá-lo 

conforme as particularidades individuais dos 

animais que montar. Deverá permitir-lhe com-

binar sempre a distribuição científica do seu pe-

so cottt segurança e eficiência. 

Isto poderá ser obtido com mais eficiência se 

forem usados estribos de altura mediana, ao in-

vés de estribos muito curtos. 

Quando se moitta no final da corrida, o equi-

líbrio e a coordenação com o cavalo são mais 

eficientes do que movimentos extravagantes do 

RESUMO 
chicote, braços e pernas. Um cavalo deve ser 
''ajustado" e equilibrado antes do esforço final, 

e neste final deverá ser mantido em linha reta, 

prcservatido.se o contato com sua boca. 

Em corrida, o chicote deve ser usado como 

meio de encorajamento e direção, nutica como 
instrumento de punição. Ele deve ser mostrado 

ao cavalo antes da chicotada e deve ser usado 
rio ritmo de seu galope. 

Os ocos seguintes resumem efetivamente as 
diversas operações de corrida: 

Conhecer o máximo possível sobre o ca-
valo. 

Descobrir o máximo possível sobre os ca-
valos oponentes. 

Avaliar as táticas prováveis que os outros 

jóqueis irão aplicar. Considerar suas boas e fra-
cas qualidades. 

Não revelar seus planos aos oponentes. 

Conhecer a raia e caso necessário, dar 
uma volta nela a pé. 

Verificar antes de montar se a sela e o 

freio estão em perfeita ordem. 
Trocar idéias com o treinador sobre as 

táticas. 

Trocar idéias como proceder caso as cir-
cunstâncias não permitam o emprego das táti-

cas combinadas. 

Adaptar-se ao cavalo assim que montá-lo. 

Ajustar o comprimento de seus estribos de acor-

do com as circunstâncias - a distância da cor-

rida, o estado da pista e as peculiaridades do 
cavalo. 

Levar o cavalo calmamente e henu equi-

librado para fazer o canter. 
li. Regular sua velocidade até o partidor, de 

acordo com as ordens recebidas ou as exigên-

cias do cavalo. 

Parar o cavalo gradativamente, nunca 
com violência. 

Tentar fazer com que o cavalo fique cal-

rito e relaxado antes de colocá-lo no pantidor ou 
cm alinhamento. Num dia trio fazê-lo passear 

devagar, não o deixando ficar parado. 
Verificar o eneilhamemtto. 

Estar sempre alerta no partidor ou para 
o aviso de partida. 

Partir ligeiro ou devagar, dependendo das 
exigências do cavalo. 

Dar á cabeça e pescoço do cavalo bastan-
te liberdade a tini de que logo possa "acertar" 

seu galão. 

Assegurar-se que o cavalo esteja correndo 

facilmente e equilibrado, antes de tentar qual-
quer tática. 

As-aliar a situação levando em conta: o 
"train" cm relação ao estado da pista e do ven-

to, sua colocação e a dos dentais oponentes, a 

maneira como seu cavalo está correndo e as ex-
centricidades dos outros cavalos e seus jóqueis. 

Decidir as táticas de acordo com as ins-
truções recebidas e circunstâncias referidas no 

parágrafo 19. 

Colocar seu cavalo tia melhor posição pos-

sível para as circunstâncias. 
Fazer o animal correr suavemente e rela-

xado, 
Tentar antecipar quaisquer mudanças ne-

cessárias de posição. 

Trocar de posição o mais suavemente pos-

sível evitando aceleração brusca - quanto mais 

suave for o galope do cavalo até que seja solici-

tado para o esforço final, menos energia gasta-

rá. 

Conduzir o cavalo gradativamente para 

uma posição de ataque, de modo que não tenha 

muito terreno a descontar no final da corrida, 
Calcular o final segundo as exigências do 

animal: alguns têm necessidade de uma "parti-

da" longa e firme, outros só podem sustentar 

uma aceleração a toda velocidade, por 200 me-

tros ou titemios 

lima vez começada a aceleração final, ir 

cm frente até que a vitória esteja assegurada, 

Evitar olhar para os lados: a posição dos 
outros pode ser vista pelo canto dos olhos ou 

apenas virando um pouco a cabeça; virar o cor-
po perturba e desequilibra o cavalo. 

Antes de usar o chicote: 

a. Decidir em qual das mãos irá usá-lo; 
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•EQUITAÇÃO/CONCLUSÃO. 
Id 	Balança-lo 	unia 	ou 	duas 	vetes 	atues 	de ate bem ,tlínt do poste de 	:hceada - algumas pista e 	assim por diante. 

bater no casai(, liii Fias de chegada são betri e.nga nosas. 3. 	1- vitar se superestimar com ti 	vitória OU 

eI 	Caso iiào corresponda ao castigo, pare de Mau ter contato 	durante 	toda 	a 	corrida se amargurar com a derrota. 
bater e guarde o chicote; corri a boca do cavalo. 30. 	[kscuuvoi ver severa autocrítica de sua pró- 

cl) 	Se o cavalo desvia, 	troque 	imcdiatantenttt' Depois da corrida, pare o animal grada- pria 	maneira 	de 	montar 	e, 	se 	ficar 	satisfeito 
de ilião ou cuarde-o, tocando somente corri tivatrnenttc: 	para-lo 	bruscamente 	poderá 	fazê-lo coto sua performattee, 	não se importar com a 
as 	mãos: 	i 	facílimo perder uma 	corrida mancar. opinião contrária dos outros que não lhe devem 
por uni pequeno de'o io. (4. 	Depois 	da 	corrida, 	anote 	is 	liçães 	que causar netuhuutia auttvsliuçào. 

eI 	Nunca su rre tini cavalo. aprendeu; se is próprios e nga los e os erros dos ) teste de (liii bom jóquei irão sào as corri- 
30. 	Numa loriga luta final, teime guardar uma dv'niais tantbént deventi 	ser anotados, 	assim Co - das que ganha e que deveria mesmo ganhar; 

pequena reserva para os derradeiros metros. (tio as reaç(es tIo cavalo - 	 se outras 	táticas 5C ,ào as que ganha e ttào dci cria ganhar'. (('Fiar- 
31 	Num final apertado. iito parar de ''tocar'' .rI,pt.Lri,irti 	mc'llt'r 	a 	ele, 	coiti 	se 	portou 	tia Ile 	Snrirkc. 
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a/La/o de peroro; 	Lester Piggot 	dos rnaucri lóquei ir lodos o, 5em/'o. vi, é 	cosi/eta E,,r,ba muito 

7! u.Oara/tdcc liv  magrujo a locaia e 'n,'ejitei elo/o 	.- ••!f jUJ e, litura 	n'feno a a/lura a que tua da sela - ma, e potuidor de excepcional mio de redes e incomparável 
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KURRUPAKO 
(Cast. - 1962) 
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AL MABSOOT - BERCEUSE GALCADOR 
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Alazão - 1965 
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FLAMBOYANT DE FRESNAY AURORA GOYAMA 

XADREZ 
(Cast. 	1956) 
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SAYANI 	MALDITA 	KING SALMON 
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RIO DE JANEIRO 

GP CRUZEIRO DO SUL/5 de junho/AGENTE/pág. 264 
GP TAÇA DE OURO WALITA/15 de maio/TOREADOR/pág. 268 

SÃO PAULO 
• 	CLÁSSICO GUILHERME ELLIS/14 de maio/ADORNADA/pág. 270 

CLÁSSICO JOSÉ DE SOUZA QUEIROZ/22 de maio/BLESSED GARDEN/pág. 271 
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GP ANTENOR LARA CAMPOS/12 de junho/EARP/pág. 275 
CLÁSSICO LUIZ OLIVEIRA DE BARROS/19 de junho/DONÉTICA/pág. 276 
GP JULIANO MARTINS/26 de junho/BLESSED GARDEN/pág. 277 
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GP LUIZ F. C. LIMA/4 de junho/VERONIQUE/pág. 283 
GP MÁRIO A. RIBEIRO/12 de junho/TRIARCO/pág. 284 
GP GERVÁSIO SEABRA/19 de junho/TONKA/pág. 285 
GP JOCKEY CLUB BRASILEIRO/26 de junho/ DAR IAL/pág. 286 

. RIO GRANDE DO SUL 
GP DERBY RIOGRANDENSE/22 de maio/CHAMPOLLION/pãg. 287 
GP TAÇA DE CRISTAL/19 de junho/ROMO FERTE/pág. 288 
GP ACCRGS/1.° de maio/ROMO FERTE/pág. 290 
CLÁSSICO PROFISSIONAIS DO TURFE/8 de maio/RIFLE/pág. 290 
CLÁSSICO EMILIO G. MÉDICl/5 de junho/PACO RABANNE/pág. 291 
CLÁSSICO JULIO ARAÚJO/12 de junho/DONA JORGITA/pág. 292 
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PARANÁ 
GPMOYSES LUPION/8 de maio/ZABID/pág. 295 
CLÁSSICO BENTO M. DA ROCHA/15 de maio/LORD WILLIAM/pág. 295 
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SEMANA INTERNACIONAL 

As provas do Semana Internacional do Jockey Club de >ao Paulo foram desdobradas em dois bimestres distintos, já que os Grandes Pré-
mios Associação Brasileiro dos Criadores de Cavalos de Corrida e Organização Sul-Americana de Fomento foram corridos no último dia de abril 
e os Grandes Prêmios Presidente da República e São Paulo, a 1. 0  de maio. 

Entre a publicação dos respectivos resultados em dois números e a reunião em um deles, apenas, optou-se pelo segundo caso. Assim, a 
jornada internacional de Cidade Jardim foi registrada no número anterior, de Turf e Fomento, referente ao bimestre de março/abril, com ex-
cessão da porte referente ao II Campeonato Mundial de Jaquetas, que tem sua matéria consignada neste número. 
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RIO DE JANEIRO 

•5 DE JUNHO • GPCRUZEIRO DO SUL • 2.400 me GRAMA. 

Agente 

o 

GP Cruzeiro do Sul (Derby) - (2. 1  prova da tríplice Coroa carioca) - 
Gr. 1 - 2.400 co - (grama). Para produtos nacionais de 3 anos. Prinios: 
Cr$ 1.280.000.00. sendo Cr$ 800.000.00 ao primeiro; Cr$ 240.000.00 ao 
segundo; Cr$ 100.000,00 ao terceiro e Cr$ 80.000,00 ao quarto colocado. 
100 aos criador's 

- AGENTE (macho, alazão. 3 anos, de São Paulo. por Ncrmaus 
e Siarita, da Agrícola e Comercial Haras João Jabour Lida.), 56. R. 
Pcnacha. Treinador, O. Ulioa. 
2.0 - JUANERO (macho, castanho. 3 anos, de São Paulo, por Ju-
ca-Butie. por Mehdi, de Roger Guedon), 56. F. Pereira Filho. Treina-
nador. G. i-cijó. 
3•0 - DARIAL (macho. castanho, 3 anos, de São Paulo. por Zena-
hrc-Tacira, por Roval Chie[, de Raul Eduardo da Cunha Bueno), 56, 
J. Almeida. Treinador, F. V. Navarro. 
4,0 - TIBETANO (macho. alazão, 3 anos, de São Paulo, por Fori 
Napolcon- 1 ii zon . por Fastcncr, dos Haras São Jose e Fxpedcctus) . 56. 

J. M. Silva. Treinador, E. Freitas. 
A seguir, 5°. Dolào (Sabinus-Darsena, por Poliway), 56. E. Ferreira; 

6°. Elisie (Vasco de Gama-Eletric GirI, por King's Favourite). 54, G. F. 
Almeida; 7°. Economista (Caplain Kídd 1I'l.azaga, por Nordic), 56, E. 
M. Bueno; 8 1 . Don Quixote (Zenahre.Xanacv. por Anielami), 56. F. Es' 
teses; 9°, Cigailium (Gallium-Dollv Bei], por Saney), 56, A. Oliveira; 
106°. Mauser (Zenabre-Maus, por Norchc; 11°. Dovilom (Get Crackin II' 
Sambina. por Scotch), 56, J. G. Costa; 12.0,  Toreodor (Fort Napoleon-
Fontanella, por Blackamoor). 56. G. Meneses: 13.0. Resible (Sobresalto 
Enia. por Quebec), 56, D. V. Lima; 14 1 , Thasos (Fel icio'Viçosa, por 
Heron). 56, D. Neto; 15°. Rumo (Wuldnieis ter- Anfora, por Vagabond 
li). 56. R. Freire; 16°, Hepydavrus (Sabinos-Glosa, por Swailow Tail), 
56, e 17 ° . Distonce (Millcniuni'lmara. por Cigal), 56, P. Alves. 

Tempo. 2294 (grama úmida). Diferenças. 1 corpo e meio e pescoço. 
Recorde, 2'25"2. de Lohengrin e Janus II. Criador de Agente. Agrícola e 
Comercial 11 ara. João J abou r Lida. 

e 
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o 'AGENTE. 
Ao ser liberada a raia, o favorito Agente tropeçou, atrasando-se para 

os últimos postos, deixando que Juancro assumisse francamente a primei-
ra posição, seguido de libetano, Distance e os demais. Os dois ponteiros 
Imprimiram forte ritmo à corrida, passando os 1.400 metros iniciais em 
1244. Nessa altura, Agente, bem dosado por Penachio, já se colocara 
em sétimo. Na curva, Juanero desvencilhou-se de Distance, mas foi logo 
atacado por Tibetano e por outros, inclusive Agente, então já correndo 
cm quarto lugar, com ótima ação. 

Alcançada a reta. Juonero trazia meio corpo sobre Tibetano, progre-
dindo com ímpeto Agente. Nos 400 metros, o piloto de Juanero tirou seu 
conduzido da cerca para fora, voltando a seguir para a sua posição inicial, 
desvio que o levou ao choque com libetano e este com Agente, Penachio 
tinha, contudo, um animal com maiores reservas, e que não se ressentiu 
do contratempo, prosseguindo no ataque, para ganhar com mais de um 
corpo. enquanto Juancro conservava o segundo, com pescoço sobre Da-
rOl, que atropelou sotttente nos últimos metros, mas a tempo de dominar 
Fibetano. ficando Daião no quinto posto. 

PRODUÇÃO 

Nerniaus e Starita tiveram suas linhagens analisadas por Carlos Ro-
berto Martins Costa. A égua, nu haras, teve este desempenho: 

1969 	Vazia de Pharas 
19/0 	Starito, macho, por Pewter PlFitter 
1971 - Va,ia de Princely Portion 
1972 	Vazia de King Buck 

Campanha de Agente 

Gávea (Rio de Janeiro) 

AGENTE/MACHO/ALAZÃO/1973/SÃO PAULO 

Phnrn. 
PharIs 	"' -- 

Caríssima 

Astronomie 	
Astarus 
Ukka 
Cranoch 

Violoncelie 
Fledermaus 

Montagnana 	- 
Rumba 

Birikil 
Troado 
Llghthouso II 

Esqulmalt 
Gold Leaf II John Araby 
Tal Ud Dli, 

Radiont Araby 
- 

Starlta Mistoby 

Minotauro 
Ortollo 

Bolanito 
Michela 
Populin 

Cubanito Cuyonita 

1973 	Agente (7 vitórias, inclusive rio Derby Paulista, GI; no 
Cruzeiro do Sul (Derby carioca), Gr. 1, GP Consagração, Gr. 1, 
GP Presidente do Jockey Club e (3P Rafael A. Paes de Barros), 
macho, por Normaus. 
1974 	Vazio de Pioleto 
1975 	Conhecido, macho, por PaIly II 
1976 -- Coberta por Pioleto 

Pharas 

Nermaus 

•1 
LA 

Ano 	 Apres. 	1 .°s 	2.°s 	- 3.0s 	4 ,0 v 	5•0 - 	Desc. 	1 Os 	 Cois. 	 Total 

1977 	 1 	 1 	 - 	- 	- 	- 	- 	800.000,00 	- 	800.000,00 

Cidade Jardim (São Paulo) 
1976 11 4 3 1 1 - 2 684.000,00 96.400,00 780400,00 

1977 3 2 - - 1 - - 224.000,00 96400,00 320400,00 

Total 14 6 3 1 2 - - 908.000,00 192.400,00 1.010400,00 
Total 

Geral 
15 7 3 1 2 - - 1.708.000,00 192400,00 1.910400,00 

Linhagem 
Agente apresentou-se a correr, até o noniento, CW 15 oportunidades. Pris de Paris, Pharis , foi, também, grande reprodutor, 4 vezes "leading si- 

Alcançou 7 vitórias, 3 segundos. 1 terceiro e 2 quartos., descolocando.sc rc" na França e pai de 4 vencedores do Derby francês. Através do excelente 
luis duas apresentações restantes. O êxito obtido no Derhv carioca foi o corredor 	chefe de raça Pharos, esta linhagem paterna remonta aooniprc- 
seu 5° (te natureza clássica, 	de vez que levantara, anteriormente, os sente Phalaris, cujos descendentes venceram mais de 70% das principais 
Grandes Prêmios Derby Paulista. Consagração (St. Leger), Presidente carreiras do mundo, na última década. Aliás, os ganhadores, cm 77, dos 
do Jockey Club (2° Comparação de Cavalos) e Raphael A. 	Paes de derbies americano, inglês, francês e italiano, Seatle Slcw, 'lhe Minstrel, 
Barros (Comparação de Produtos). 	Foi, 	ainda, 	2° 	no GP Ipiranga Cr vstal Palace e Sir Lad, respectivamente, são, todos eles, representantes 
(2000 Guinéus), 3,0  no GP Jockey Club de São Paulo (Prix Lupin) e 4.° do ramo masculino do maior chefe de raça de todos os tempos. 
no GP São Paulo, todas essas colocações obtidas, também, em Cidade A nacional Starita, mãe de Agente, foi uma das melhores éguas de sua 
Jardim, único hipódromo em que atuara, antes do GP Cruzeiro do Sul. turma. Venceu 6 carreiras na Gávea, inclusive o GP Diana (Oaks), e cite- 

Seu pai é o nacional Nermaus, um dos melhores elementos da bela gou em 2. 1  no GP Henrique Possolo (Mil Guinéus). Antes de John Araby, 
geração estreada cm 68, a mesma de Viziane, Quiz, El Trovador, Quar- ganhador de 4 clássicos entre Rio e São Paulo, inclusive o GP ló de Julho 
tier Latin, Parnaso, Playboy, 1.ight Romti, Pacau, etc. Nermaus venceu (Brasil Trial), na Gávea. Reprodutor de sucesso, John Araby, além de Sta- 
os Grandes Prêmios Linneu de Paula Machado (Grande Criteriom) e rita, produziu os ganhadores de grandes clássicos Querajana e Returkhan 
Salgado Filho e chegou em 2 1' no (iP Estado da Guanabara (2000 Gui. e os importantes corredores Tajar e Quertile. Em franca evidência como 
néus), na Gávea, 	leve a campanha prejudicada por lesão que se mani- avô materno, John Araby o é, também, de Elba Fleet, recente vencedora 
festou durante a disputa do Dcrhy Paulista, sem dúvida efeito posterior do GP Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo (Clássico Internacio- 
(to esforço que representou efetuar as performances citadas no curto es- nal de "Sprinters"), em Cidade Jardim. 
paço de um mês. Agente pertence a l.° fornada de Nermaus, que se mi- Starita é irmã inteira de Urbelu, 4,0  colocado no GP Linneu de Pau- 
ciou magnificamente, portanto, em suas novas funções. Ia Machado (Grande Criterium), na Gávea 	A uruguaia Cubanita, avó 

Portador de séria afecção respiratória. Pharas, pai de Nermaus, correu de Starita, fez boa campanha em Porto Alegre, ali vencendo o GP Dia- 
apenas 3 vezes na França, vencendo, em grande estilo, duas carreiras na na e o Prêmio Velocidade (principal carreira para ''sprinters"). 
distância de 2.400 ria., inclusive o semi-clássico Prix du Lys, e falhando no Cubanita é irmã inteira de Cuyita, ótima corredora, tanto no Uni. 
Grand Prix de Paris. cujos 3.000 ms.. forçosamente, teriam de ser excessi- guai (Clássicos Auretiano R 	Larrcta, ltuzaingó, Eduardo Vargas e Rio 
vos para um chiador. Trazido a nosso país. Pharas mostrou-se magnífico se- de Janeiro e 2a  rio GP Ciudad de La Plata - o Ramírez das éguas - e 
mental, tendo produzido o craque Zenabre, o "derby winner" Garboleto, a no Polia de Potrancas - Mil Guinéus), quanto na Gávea (GP Diana, 
"oaks winner" Hansita, os ganhadores de grandes clássicos. Caruru, Ata- atual GP Marciano de Aguiar Moreira - o Brasil das éguas) e em Cida- 
haskae Pó, os destacados "perfornsers"Quipardo,Quarana,Royal Prince, de Jardim (GP 25 de Janeiro - o São Paulo das éguas, 	na época) 
Irakita, Onch. etc. Note-se que o melhor dos filhos de Pharas, Zenabre, já Coyita é a màe de Arlecchino (Clássicos Ministério da Agricultura e AI- 
é, também, um garanhão consagrado, pai dos ganhadores de grandes dás- frcdo Santos, Prêmio 6 de Março e 2 1  no GP Derby Club - Taça de 
sicos Frizli e Venabre e dos importantes parelheiros Darial, Uivador e Ouro 	, no Rio; 4,0  no GP Dcrhy Sul-Americano, em São Paulo), de 
Calandre. Curragh (Clássico Luiz Alves de Almeida, na Gávea), de Curare (Pré- 

Pharts, pai de Pharas, é geralmente considerado o melhor corredor fran- mio José Calmon. no Rio) e de Cucaracha (3. 1  no GP F. V. de Paula 
cês do século Invicto ganhador do Prix du Jockey Club (Derby) e do Grand Machado - Criterium de Portancas, Rio), 

* 
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1 .15 DE MAIO. GP  TAÇA DE OURO WALITA • 2.000 me GRAMA . 

Toreador 

E] 

'1 

S t 

in, 01r  

* 

1,1 

... 	- 

/ /i .;, 	j 

GP Taça de Ouro Walito - Gr. 1 - dia 15 de maio - 2.000 m - (gra-
nia). Para produtos nacionais de 3 anos. Prêmios: Cr$ 1.280.000,00, sen-

do Cr$ 800.000,00 ao primeiro; Cr$ 240.000,00 ao segundo: Cr$ 160.000.00 
ao terceiro e Cr$ 80.000.00 ao quarto colocado. 

1.0  - TOREADOR (macho, alazão, 3 anos, de São Paulo, por Fort 
Napoleon e Fontanella, dos Haras São José e Expedictus), 56, G. Me-

neses. Treinador, Ernani de Freitas. 

2.0  - TUCUNARE (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo. por 

Felicio - Glycine, por Fastener, dos Haras São José e Expedictus), 56, 

J. M. Silva. Treinador, Eruani de Freitas. 

3,0 - DAIÃO (macho, castanho. 3 anos, do Estado do Rio de Janei-
ro, por Sabinos . Darsena. por Polywa , do Haras Serra dos Órgãos), 

56, E. Ferreira. Treinador, W. P. Lavor. 

4,0 - DON QUIXOTE (macho, alazão. 3 anos, de São Paulo, por 

Zenabre . Xanacy, por Antelami, da Fazenda e Haras Castelo), 56, F. 

Esteves. Treinador. A. 1', Silva. 
A seguir. 5 0 , Cigalilum (Ga]liuni.Dolly Bel, por Sancy), 56, U. Mei. 

rellcs; 6 1 , Elisle (Vasco de Gama-Eletric GirI, por King's Favourite). 54. 
E. Pereira Filho; 70,  Mouser (Zenabre-Maus, por Nordic), 56, J. Fagun-

des: 8 ° . Jeton (Czar Alexander-Jannyco, por Nasco), 56, G. E. Almeida; 
9°Japo(Milord-Menny por Pewter Platicr), 56, 1. Rocha; 10°, Codur 
(Urmarino-Eliannc, por Marc), 54, G. Alves; 11 .°, Zif (Nageor-Zenaide, 

por Coaraze). 56, C. Arnestellv), 12 1', Hepydravus (Sabinus-Glosa. por 
Sssallow Tail), 56, A. Oliveira: 13 1 , Tonka (L.ocris-Scarlet 11, por Sove-
reigh Path), 56, P. Cardoso; 14 1 , Dorlon (Hotfoot-Doris May, por Grey 
Sovcreigu), 53, R. Penachio: 15 0 , Bem Amado (Arduo-Heile Noir, por 
Vândalo), 56. J. F. Fraga; 16°, Zequim. (Irish Mail-Magnifique, por 

lakt), 56. E. Amorim: 17 1 , H,llx (Gajão-Fiesta, por Royal Forest), 56, 
J. Queiroz: 18°. Zobro (Quiosco-Maiança, por Caporal), 56, L. Cavalhei-
ro: e 19°. Doe Hollday(Nordic-Eulaia, por Quiproquó), 56, E. Le Me-

ocr. Xisum (J. G. Costa) derrubou o jóquei na altura dos 360 metros. 

0 
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. •TOREADOR. 
Tempo, 2028 - (grama úmida). Recorde. 2'00"410, de Luccarno. 

Diferenças focinho e 2 corpos e meio. Criador de Toreador, Haras São 

Jose e Expedictus. 

Vinte concorrentes foram alinhados para a disputa da II Taça de Ou-

ro do turfe carioca, competição idealizada pela Associação dos Criadores 
de Cavalo de Corrida do Rio de Janeiro e, desde 1975, realizada pelo Jo-

ckcv Club Brasileiro. 

A largada foi pronta, aparecendo logo 'lucun-aré, que se deixou supe-

rar, depois, por Bem Amado, Doe Holiday e Cadur. procurando Elisie 

correr mais próxima também, seguida de Jeton, Daião e Toreador. No úl-
timo posto, Cigallium. Na grande curva o piloto de Daião procurou corri-

da, mas Tucunaré já voltara à primeira posição, abordando a reta na li-

derança. aumentando sua vantagem. Sofreu, então, o assedio de Elisie, 

que não conseguiu descontar a diferença, o mesmo não acontecendo com 

o seu companheiro, Toreador, que, fortemente solicitado por Gabriel Me-
leses, juntou-se ao ponteiro, dominando-o, nas proximidades do disco, por 

escassa diferença, conforme foi constatado pelo fotocharte. Daião mante-

ve a custo o terceiro posto, quase alcançado por Don Quixote. O quinto, 

nos últimos instantes, coube a Cigallium. Nos 360 metros ''rodou'' o jó-

quei de Xixuxtt, João G. Costa, 

Fort Napoleon, pai de loreador, um alazão nascido em 1947, na Fran-
ça, correu em seu país de origetil onze vezes, vencendo, entre Outras pro-

vas o Criterium de Maisons Laffitte. o Prix Thomas Bryon, Prix Dispa-

liam e o Prix Jacques Le Maois. No Brasil correu em duas temporadas, 
alcançando várias colocações clássicas. Na reprodução produziu inúmeros 

ganhadores clássicos, sendo que alguns de seus filhos, na reprodução, al-
cançaram total êxito. É o caso de Tapuia, pai de vários ganhadores 

clássicos. 

Fontaneila, mãe de Toreador, teve bom desentpenho nas pistas, con-

quistando oito vitórias. Levada ao haras, teve este desempenho: 

Campanha de Toreador 

Gávea (Rio de Janeiro) 

TOREADOR/MACHO/ALAZÃO/1 973/SÃO PAULO 
Bruleur 

Kior 	
Kixil Koorgan 

Tourbilion  

Durban 	
Durbar
Bcnsh.o 

1947 Rodamos 
Motrico 

Martigues 
Roquobrune 

Teddy 
M.deo 

Rolizone 

Bodruddln 
Rlandford 
Mumtoz Mahal 

Biackamoor 
Apple Cld.r 

Pommern 

Fontanoila 1962 
Mount Whlstlo 

Asrorus 
Formastérus 

Formoso 
Queen Fairy 

Copyright 
Conicula 

Pierre Biancho 

1969 - On Agriin, fêmea, por Vasco de Gatna 

1970 - Pomme dOr, fêmea, por Macip 

1971 - Roveur, macho, por Canterbury 

1972 	Sprinqvillo, fêmea, por Canterbury 

1973 - Toreador (4 vitórias, inclusive na Taça de Ouro e GP 

[moeu de Paula Machado Grande Criterium, na Gávea), macho, 

por Fort Napoleon. 

1974 - Varlandi, macho, por Fort Napoleon 

1975 - Abortou de Xaveco 

1976 - Coberta por ForI Napoleon 

Fort Napoleon 

o 

Ano Apres. 1 O  2.011 3. 0 1 40 5.0 5 Desc. 105 Cal,. Total 

1976 8 2 2 2 - 1 1 180.000,00 46.250,00 226.250,00 

1977 4 2 - - - - 2 835.000,00 - 835.000,00 

Total 12 4 2 2 - 1 3 1.015.000,00 46.250,00 1.061.250,00 

Linhagem 
lorcador correu. até o tuomento. em 12 oportunidades. Alcançou 4 vitó- José Pedro Rantírez, Jockey Club, Polia de Potrillos e Criadores Naciona- 

rias. 2 segundos e 2 terceiros.. descolocando-se nas 4 apresentações restan- les), Bakelita (Grandes Prêmios Jockey Club e Polia de Potrancas), Bata- 

tes. Attiou exclusivamente naGávea. O triunfo obtido no GPTaça de Ouro cazo (GP de Honor), Baltimore (Polia de Potrillos). Ballenato (idem), 

Walila éoseu 2' êxito de natureza clássica, devezque levantou. em tiovem- Bella Grotta (Polla de Potrancas) e outros. No Brasil, foi o pai de Brigit- 

bro do ano passado, o Gil Linneu de Paula Machado (Grande Criterium). te (Linneu de Paula Machado - Grande Criterium - o Henrique Possolo - 

Seu pai é o Fort Napoléon, um dos maiores sementais que já sem- Mil Guinéus). Acará (Manfredo Costa Jr., atual Jockey Club de São Pau- 

ram em nosso país. Ótimo corredor na França, onde nasceu, Fort Na- lo - Prix Lupin). Bugrinha (Imprensa, atual Carlos T. da Rocha Faria - 

poleoti veticcu o Prix d'lspahan, o Prix Jacqucs le Marois, o Critériuni Grande Criterium de Potrancas), Tasmânia (idem). Dominó (GP Gov. 

de Maisons-Laffitte, o Pdx Thomas Brvon e o Prix Omnium II. Teve a Carlos Lacerda - Clássico Internacional de ''mders''), etc. 

pouca sorte de pertencer à fabulosa geração francesa nascida em 47, a Corno avô materno. Blackarnoor venceu as estatísticas nacionais cor- 

mesma de lantiêmc. Scratch. Galcador, Vieux Manoir, Ocarina, Alizi- respondcntes cm 68. 70, 72 e 73, As suas filhas procriaram Orpheus 
er, Pari, etc. No Brasil, atuando, geralmente, em distâncias contrárias (Cruzeiro do Sul - l)erhy - e Brasil - Grande Clássico Internacional), 

às suas aptidões, foi 2° nos Grandes Prêmios São Francisco Xavier e Obéliou (Jockev Club Brasileiro - Si. Leger, Rio). Gobelin (Linneu de 
Prefeitura Municipal, tia Gávea, e no GP iockey Club, em Cidade Jar- Pauta Machado - Grande Criterium, Rio), Uzuki (Grandes Premios Pre- 
clitnr. Foi 3° nos Grandes Prêmios São Paulo e Brasil. sidente da República - Clássico Internacional de "milers". São Paulo e 

No haras, alcançou êxito excepcional, vencendo as estatísticas nacio- Presidente da República - idem, Rio), etc. 

riais de reprodutores em 63, bh, 67. 68, 69, 70, 71 e 72 e produzindo Fontanella é irmã inteira de Brigitte (Linneu de 	Paula Machado - 

Dcvon (GP Cruzeiro do Sul - Derby, Rio), Althea (Diana - Oaks -- Mar- Grande Criterium -, Henrique Possolo - Mil Guinéus - e F. V. de Paula 

ciano de Aguiar Moreira - o Brasil das éguas '. duas vezes, e Henrique Machado - Critcrium de Potrancas - e 2. 1  nos Outuno, atual Estado do 

PossuIu - Mil Guinéus -. tia Gávea). Turqueza (GP Diana - Oaks. Rio). Rio de Janeiro - 2000 Guinéus - e Imprensa, atual Carlos T. da Rocha 

Jessamine (GP Diana - Oaks, 	São Paulo), 	Ethel (GP Marciano de Faria - Grande Criterium de Potrancas -, no Rio) e de Dominó (2 dás- 

Aguiar Moreira), Obélion (GP Jockey Club Brasileiro - St. Leger, Rio), sicos na Gávea, inclusive o GP Gov. Carlos Lacerda - Clássico Interna- 

Vau Dvck (GP Linneu de Paula Machado - Grande Criterium, Rio), cioual de ''milers''). É, também. irmã, mas somente materna, de Liber- 

Charmante (GP Carlos T. da Rocha Faria, atual Henrique Possulo), Li- té (3 clássicos. entre eles, o Mariano Procópio - Comparação de Éguas 

moges (GP Barão de Piracicaba - Mil Guinéus, São Paulo). Cambraia -, e 2.' no Cruzeiro do Sul - Dcrhy - e Diana - Oaks -. no Rio). 

(idem), Flash Gordon (GP Associação Brasileira dos Criadores do Cava- Queen Fairy, mãe de Fontanella, venceu 5 clássicos, inclusive os 25 

lo - Clássico Internacional de "sprinters"), etc, de Janeiro (o São Paulo das éguas, na época) e Comparação (Compara- 

A nacional Fontanella, sua mãe venceu 8 carreiras na Gávea, inclusi- çào de Êguas), foi aa  no José Guathcmozin Nogueira, atual Barão de 

ve prosas especiais. Antes de l'oreador. produziu On Top (por Vasco Piracicaba (Mil Guinéus) e 3.° no Diana (Oaks). em Cidade Jardim. Ë 

de Gama), ganhadora e 2,a no GP 11 de Julho e 4, 1  no GP Diana irmã inteira de Halcvou (8 provas clássicas, entre elas os (Jal. Couto de 
(Oaks). no Rio. Produziu, também, Pomme d'Or (por Macip), que não Magalhães - Taça de Ouro, São Paulo e Derby Club - idem, Rio -. 2. 1  
correu, e os ganhadores Reveur e Springville, ambos por Canterbury. nos lpiranga - 2X Guinéus, São Paulo -. Consagração - Si. Leger, São 

Fontanella é filha de Blackamoor, 	nascido 	na Argentina, 	mas de Paulo - e Linncu de Paula Machado - Grande Criterium, Rio - e 3,0  no 

campanha efetuada rio Uruguai, onde venceu a Polia de Potrillos e foi Derby Paulista). L também, irmã inteira de Maki (2. 1  no GP Cruzeiro 
"leading sire" em 52 e 53, ali produzindo Bizancio (GGPP Nacional, do Sul - Derbv. Rio - e bom reprodutor).  
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São Paulo . 

.14 DE MAIO • CLÁSSICO GUILHERME ELLIS • 1.400 m . GRAMA. 

Adornada 
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Clássico Presidente Guilherme EIIIs — 1.400 m - (grama) - dia 14 de 

maio. Para potrancas nacionais de 2 anos. Prêmios: Cr$ 144.00X. 00, sen-

do Cr$ 90.000,00 à primeira; Cr$ 27.000,00 à segunda; Cr$ 18.000.00 à 
terceira E Cr$ 9.0X00L00 à quarta colocada. Aos criadores 10 1%. 

1.0 — ADORNADA (fêmea, alazã, 2 anos, do Rio Grande do Sul, 

por El Gustavo-Déia, cio Haras Pindorama), 55. L. Yancz. Treinador, 
L. B. Gonçalves. 
2.0  - EMPREITEIRA (fêmea, alazã. 2 anos, de São Paulo, por Mil-
lenium-Xanac, por Antelami, da Fazenda e Haras Castelo S.A.), 55, 
E. Le Mener F. 1'5 . Treinador, C. Cabral. 

3.0  — NEW MACLAREN (fênica, castanha, 2 anos, de São Paulo, 

por Paddy's Light-Tokio Giri, por Milesian, do Haras São Miguel Ar-

canjo), 55, E. Amorim. Treinador, M. Tibério. 
4•0 — ALÊA (fêmea, castanha. 2 anos, de São Paulo, por Sobresal-

to-Correntina, por Alabastro, do Haras Jatobá), 55, O. V. Lima. Trei-

nador, A. Gusso. 

A seguir. 5 1 , Nectar Fiower Paddy's Light-Dapper, por Orle), 55, L. 

A. Pereira; 6 1 . Atraído (Deauville-Curiossa III. por Djensil). 55, A. Ma-

tias; 7°, Castanhola (Negroni-La Ficsta, por Takt). 55, A. Bolino; 8. ° . 

BióIia (Oganah-Nocella. por Idaho), 55, J. Garcia; 90, Quenone(Pcwter 

Platter-Violon Celeste, por Violoncclle), 55, J. K. Mendes; 10 1 . Lisistra-

ta ( Naftol-Forcina. por C'oara7.e), 55, C. G. Tosta; 11 1  Brenda Llght 

(Paddv's Light-Magnificencc, por Make Tracks), 55. J. P. Mailins; 12. °  

Anhwel(King Buck-QlLitic,poüPharas). S.S. E. Sampaio; 13 1 . Donowitz 

(Pass lhe Word-King's Fancv, por Faublas). 55, R. Penachio. Não cor-

reu Dimcnticare. 
Tempo. 1255. Recorde l'23"3/10 de Vous Voilá e Herdeira. Dife-

rcnpas 1 corpo e meio e focinho. 

Anhsvei largou na primeira posição e imprimiu ritmo violento à corri-

da. Empreiteira em segundo, precedendo Adornada, Aléa. Castanhola e 

as demais, com a favorita Atraída em último. Na reta. Luiz Yanez lançou 

Adornada por uma abertura proporcionada por Empreiteira, conseguindo 

dominar a situação pouco depois, para fugir um corpo e meio no disco, 

enquanto Empreiteira passava por Anhwei, que esmoreceu em seguida. 

Nex Maclaren progrediu nu final e fez terceiro. 

Campanha de Adornada 
Cidade Jardim (São Paulo) 
Ano 	1 	Apre,. j 	1°, 	1 	2. 11 s 	3.0a 1 	40 

1977 	1 	4 	1 	2 	1 	1 	1 	— 

ADORNADA/FÊMEA/ALAZÃ/1974/RIO GRANDE DO SUL  

Owon Tudor Hyperion 

Elpenor 
Moo' Tudor II 

Bahran1 
 Liberation 

El Gustavo 
Caríssima 

 
Cobrado 

 Felicbtation 

Ever Lovely 
F.Iicltá 

 

Evelyn 
Donotebio II 

EoIa 

Orbon.Ia 	
Goya 

Major', Dilenima 	
Orlenflo 
Pherozshoh 

Doctor. Dllemma 

DÓIa 	
Kliiorcuro 

Fightlng Chance Mahmoud  

Luna Plena 	
Fiki. 

Royal Spech 	
Epigram 

Dukes Lodge 

El Gustavo, pai de Adornada, cumpriu extensa campanha, dos dois 
aos oito anos, tendo sido apresentado 60 vezes, para obter sete vitórias, 
dez segundos, quinze terceiros, três quartos e nove quintos lugares. Entre 
suas vitóriasdestaca-se a obtida no GP Derby Club. 

Déia, mãe de  Adornada, em sua passagem pelas pistas, venceu quatro 
provas. Levada  ao liaras,  teve este desempenho; 

1969 --- Sem noticias 
1970 - Meneio, macho, 001 Kalaus 

19/1 - NeO, fêmea, por Kalaus 
1972 - Raveía, fêmea, por Kalaus 
1973 — Lazanha, fêmea, por El Gustavo 
1974 - Adornada (2 vitórias, inclusive o Clássico Guilherme 
EItO, fêmea, por EI Gustavo 
1975 - Vazia de Poconé 
1976 — Sem notícias 

Desc. 	1 0 s 	1Col.. 	 Total 

— 	F 	— 	135.000,00 1 36.000,00 	171.000,00 

Ô 

0 
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• .22 DE MAIO .C. JOSÉ DESOUZAQUEIROZ.1 .400 mm GRAMA 

Blessed Garden 
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ClOssIco José de Souza Queiroz-dia 22 de maio - 1.400 m - (grama). 	cia; 8°. Batias (Atlas-Erda. por Merchant Venturer), 55, L. Cavalheiro; 
Para potros nacionais de 2 anos. Prêmios; Cr$ 144.000,00, sendo Cr$ 	9°, Estadão (Quiz-I-Tauta, por Wood Note), 55, E. Le Mener Filho; 10 1', 
90.000.00 ao primeiro; Cr$ 27.000,00 ao segundo; Cr$ 18.000.000 ao ter- 	Renato (Scraper-Galiata, por Kalaus). 55, S. Vera; 11(, Life Time (He- 
ceiro e Cr$ 9.000,00 ao quarto colocado. 10% aos criadores. 	 raldico-Lilv Bcc, por Minotauro), 55, J. Garcia; 12 1 , Entrechat (Calda- 

1.0  - BLESSED GARDEN 	(macho, castanho, 2 anos, do Paraná, 	rello-Enchantee, por Cuhalt), 55, J. Carda; 13°. Caac (Sobresalto-Re- 
por Pinhal e Beladona, do Stud Nissei), 55, E. Sampaio. Treinador, 	pcntista, por Roval Forest). 55, J. Fernandes; e 14 1 , Antioco (King Buck- 
B. Margueritte. 	 Reheca. por Normanton). 55, J. P. Martins. 
2.0  - GAY CENTURY (macho, castanho, 2 anos, do Paraná, por 	Tempo. t'25"1/10, (grama leve). Recorde, 1233/10, de Voilá e Her- 
Maimhu-Hulctte, por Snooker, do Stud Sobee), 55, E. Amorim. Trei- 	deira. Diferenças, focinho e 2 corpos. 
nador, S. P. Piotto. 	 Nota: Os densais dados sobre Blcssed Garden podem ser encontrados 
3,0 - ALCOTT (macho, castanho, 2 anos, do Rio Grande do Stil, 	quando de sua vitória no GP Juliano Martins, corrido dia 26 e registrado 
por King Buck-Verveine, por Merchant Veisturer, do Stud Old Geor- 	neste nlcsnso número. 
gian), 55, J. Dacosta. Treinador, M. Dacosta. 	 Zemo foi o primeiro a aparecer, fugindo de dois a três corpos de Chu- 
4,0 - CHUBASCO (macho, tordilho, 2 anos, de Mato Grosso, por 	basco, com Querozene, Alcott e Estadão nos postos imediatos. O pilotado 
Doo Bolinha-Fifia, por Wllderer, de Armando Anastacio), 55, A. E. 	de Francisco R. Oliveira resistiu até os 300 metros finais, quando foi su- 
Correia. Treinador. A. Cabreira. 	 Plantado por Alcoti e Chubasco, estes logo assediados e dominados por 
A seguir, 5 ° , Zemo (Millenium-7enaide, por Coaraze), 55, F. R. Oh- 	Gay Centurv, pelo centro. Nesse momento, contudo, surgiu Blesscd Gar - 

veira; ó.°.Querozone  (Vasco de Gama-Que Coisa, por F.mpyreu), 55, L. 	den, ciii atropelada, para oferecer luta a Gay Century e dominá-lo nos úl- 
Yanez; 7°. Ney (Millcnium-Torfrida, por Gay Sovereign), 55, L. C. Ro- 	turnos metros, por escassa diferença. 

.29 DE MAIO.GP GAL. C. DE MAGALHAES.3.218 muGRAMA' 

Cerúleo 

-1 

/1. 

GP General Couto de Magaihei- Taça de Ouro - Or. 11 - dia 29 

de maio - 3.218 m - (grama). Para produtos nacionais de 3 e mais anos. 

Prèoiios: Cr$ 240.000,00, sendo Cr$ 150.000,00 ao primeiro; Cr$ 45.000,00 
ao segundo; Cr$ 30.000,000 ao terceiro e Cr$ 15.000,00 ao quarto coloca-
do. 10% aos criadores. 

1 •0 - CERULEO (macho, castanho, 5 anos, de São Paulo, por Ma-
jor's Dilemnia e Lazaga, do Haras Malurica), 62, A. Bolino, Treina-

dor, A. Andrctta, 
2.° - UNISSONO (macho, castanho, 5 anos, de São Paulo, por Pan-

thoen-Uniata, por Egeu, do Stud Tibagi), 62, J. Amestclly. Treinador, 

E. Sobreiro. 
30 - LAÇO DE OURO (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo. 
por Vasco de Gama-Enotria, por Mclody Fair, do Stud Alvi Verde), 

61, L. C. Silva. Treinador, G. Caires. 
40 - NAPIER (macho, alazão, 5 anos, de São Paulo, por Corpora-
Erecta, por Minotauro, do Stud Guarehy), 62, A. Deus. Treinador, 

M. R. Campos. 

A seguir. 5°, ldeallty (Zenahre.Até, por Swallow Tail), 61, F. Maia; 

6 ° . Xaimel (lrish Mail 11-Pedralva, por Adil). 61, E. Amorim; e 70,  Sa- 

CERÜLEO/MACHO/CASTANHO/1 971 /SÃO PAULO 

Tourbilion 
Goya 

Orbanela 
Zoriba 

Sol Oriens 
Orienne 

Blrth Chlld 
Malor's Dilemma 

Pharoi 
Pherozshah 

Mah Mohai 
Doctor's DIlema 

Nothing Venture 
Killorcuro Sovereign Renedy 

War Reiic 
Reiic 

Bridai Colori 
Nordlc 

Pharls 
Normandie Chop du Noi" 

Lazciga 
Fair Copy 

Sayanl 

Zagala 
Perfume li 

Moderée 
Vaiteilor 
Lo Modo 
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lolo (Canterburv-Eridan, por Maki), 61, L. Gonzalez. Não correu, Cour -
vier. 

Tempo, 3'26"4 (grama leve). Recorde. 3'18"5, de Maverick. Diferen-
ças, 2 corpos e 7 corpos. Criador de Cerúleo, Raras Malurica. 

Xaimel, após orna partida ordenada em boas condições, passou a co-
mandar as ações, no início do longo percurso, mas na entrada da reta, 
na primeira passagem, Ideality forçou e assumiu francamente a lideran- 

Campanha de Cerúleo 

Cidade Jardim (São Paulo) 

ça, ficando Xaimel em segundo, seguido de Saloio, Uníssomo, Laço de 
Ouro, Cerúleo e Napier. Alcançada a seta dos 1.600 metros, Xairncl vol-
tou à liderança, mas já assediado por Uníssono, com Laço de Ouro em 
terceiro, com Bolino procurando pelo seu pilotado, Cerúleo, na altura dos 
1.200 metros. No meio da curva, Uníssono atacou Xaimel e já entrou 
na reta comandando o lote, logo assediado por Cerúleo. Houve ligeira lu-
ta. mas Cerúleo trazia melhor ação e, depois de 200 metros, tomou a 
ponta e foi para o disco com vantagem de dois corpos. [1 

Anos Apres. 1 ,0s  2.°s 3,O - 40 5,0 s Desc. 1.0 5 Cola. Total 

1974 19 1 2 3 6 3 4 17.000,00 33.150,00 50.150,00 

1975 17 5 3 2 — 1 6 130.000,00 27.000,00 157.000,00 

1976 4 — — — - — 4 - — - 

1977 6 2 1 1 — — 2 176.000,00 37400,00 213400,00 

Total 46 8 6 6 6 4 16 323.000,00 97.550,00 420.550,00 

Linhagem 
Já em seu 40  ano de campanha, Cerúleo apresentou-se a correr, até 

o momento. em 46 oportunidades. Obteve 8 vitórias, 6 segundos, 6 ter-
ceiros, 6 quartos e 4 quintos. descolocaitdo-se nas 16 apresentações res-
tantes. O triunfo alcançado no CP General Couto de Magalhães foi o 
seu 1.0  êxito de natureza clássica. Levantara, cm 75, o Prêmio 29 de 
Outubro, prosa especial, em que também foi secundado por Uníssono, 
seu ''runner up" na Taça de Ouro Paulista. Dentre as suas colocações, 
destaca-se o 30  lugar para Ozu e Big Poker no GP 14 de Março deste 
ano. Cite-se, ainda, o bons 6. 0  lugar obtido no recente GP São Paulo, 
relativamente perto do ganhador Moganibo. 

Seu pai é o reprodutor nacional Major's Dilemnia, excelente corredor 
que foi um dos expoentes da brilhante geração liderada pelo craque 
Farwell. Major's Dilensma venceu nada menos de 14 provas clássicas, 
que foram o Prêmio Internacional Sesquicentenário, em Buenos Aires; 
os GGPP General Conto de Magalhães (duas vezes), Presidente da Re-
pública. Prefeitura Municipal, 14 de Março (São Paulo Trial) e Rapha-
cl (te Barros, o Clássico Candido Egydio e o Prêmio Jockey Club Brasi-
leiro, em Cidade Jardim; os GGPP Carlos T. da Rocha Faria (Brasil 
Trial), Jockey Club Brasileiro (Clássico Internacional) e Salgado Filho, 
na Gávea; o GP Festival do Tsirf Nacional, em São Vicente; e o GP Ta- 

ça de Prata, no extinto hipódromo da Ilha do Governador. Foi, ainda, 
2° no GP Osvaldo Aranha, em Cidade Jardim, e 30  nos GGPP São 
Paulo e Brasil. 

Reprodutor consagrado, Major's Dilemma venceu a estatística nacio-
nal da categoria em 74. Produziu Dilema, o melhor animal de sua gera-
ção (11 clássicos, inclusive os GGPP Derby Paulista e Consagração, em 
São Paulo; o GP Bento Gonçalves. em Porto Alegre; o GP Paraná. em 
Curitiba; e o GP São Vicente, na cidade praiana). Donética, a melhor 
égua de sua turma (6 clássicos, entre eles os GGPP Organização Sul-
Americana de Fomento, Luiz Nazareno de Assumpçào e Fábio da Silva 
Prado. em Cidade Jardim). Ceilema (GGPP Barão de Piracicaba e Cria-
ção Nacional - Taça de Prata -, em São Paulo), Epiaçaba (Clássico 
Guilherme Ellis e Prémios Joaquim da Cunha Bueno e Rodolpho Lara 
Campos, em Cidade Jardim), Lep (Clássico Antonio Corrêa Barbosa, 
em São Pauto), etc, 

Orbaneja, pai de Major's Ditemma, teve atuação modesta nas pistas, 
tanto na França, quanto em nosso pais. No haras, porém, alcançou 
franco sucesso, já que foi, também, o pai de Ortile (6 provas clássicas, 
inclusive os GGPP Brasil, Estado da Guanabara - Clássico Internacio-
nal - e Jockey Club Brasileiro, na Gávea, e o GP Ipiranga em Cidade 
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•CERULEO/LINHAGEMu 

Jardim): da tríplice coroada Olhada (6 clássicos, entre eles os GGPP 
Diana - Oaks -. Barão de Piracicaba - José Guathemozin Nogueira e 
Silvio Alvares Penteado, em São Paulo), de Pedra Bonita (2 clássicos, 
inclusive o GP José Guathemozin Nogueira. e 2, 1  no GP Organização 
Sul-Americana de Fomento), de Buru (4 provas clássicas e 2. 1  no GP 
Outono - 2000 Guinéus, Rio). de Belo (3 provas clássicas e 2.° no GP 
Campinas), etc. 

Goya. pai de Orbaneju, foi destacado ganhador clássico na França. 
na Inglaterra e na Alemanha. Como semental, tornou-se uns dos prin-
cipais continuadores de seu pai, o fundamental Tourbillon, o maior 
chefe de raça francês do século e o grande divulgador da linha Doliar. 
O Brasil, aliás, é dos países em que maior sucesso obtiveram os descen-
dentes de Tourbillon, sobretudo por intermédio de Furt Napoléon, 8 ve-
zes vencedor da estatística nacional de reprodutores, e de Coara7.e, o 
melhor semental que jamais serviu em haras brasileiros, sob o ponto de 
vista da média qualitativa. 

A nacional Lazaga, mãe de Cerúleo, teve curta atuação nas pistas e 
não chegou a vencer. Reprodutora prolífica, nunca ficou vazia. Antes 
de Cerúlco, procriou as ganhadoras Taladina (por Saladino) e Semolina 
(por Jelante), Ruccola (também por Jelante), que não correu, e Ba7.ago 
(ainda por Jelante), que se colocou. Posteriormente deu Dublin (por 
Locris), morto ainda 'foal', Economista (por Captam Kidd), ganhador 
do Clássico Carlos Pacs de Barros, em Cidade Jardim, a inédita Filia 
(por Wildercr), da geração que se inicia nas pistas este ano, e a 'year-
ling' Grada (por Captam Kidd). Finalmente, cm 76, t.azaga teve um 
produto nati-morto por Captain Kidd. 

Lazaga é filha do francês Nordic, útil corredor em seu país de origens 
(Prix Lagrange, Grand Prix de Lyon) e ótimo garanhão no Brasil, pai 
de Pioleto (4 clássicos na Gávea, inclusive os GGPP Linneu de Paula 

Machado e Conde de Herzberg), Ojigo (2 clássicos, entre eles o GP Lin-
Iseu de Paula Machado, no Rio). Doe Holliday (GP Ipiranga, São Pau-
lo). Orrato (GP Major Suckow, Rio), Gastão ('ïprovas clássicas, inclu-
sive o GP Paraná, 2. 1  nos GGPP Consagração e Gal. Couto de Maga-
lhães. em São Paulo, e 3. 1  no GP Dcrbv Paulista), Genaide (3 provas 
clássicas em Cidade Jardim, entre elas o GP João Cecilio Ferraz), etc. 
Consagrado avô materno, Nordic o é de Mais Que Nada (3 provas clás-
sicas em São Paulo, inclusive o GP Diana - Oaks) e de Urbe (6 clássi-
cos, entre os quais os GGPP Barão de Piracicaba e João Cecilio Feri -az. 
em Cidade Jardim, e o 0V Henrique Possolo), na Gávea). 

A ganhadora Zagala, mãe de Lazaga, é irmã materna de Resoluta, 
2,1 nos Prêmios Jockey Club do Peru e Firmiano Pinto, na Gávea. Mo-
derée, mãe de Zagala. Foi importada da França. Sua mãe, La Mode, é 
irmã materna de Cris Perle (Prix do Cadran - Taça de Ouro -, Prix de 
Condé. Prix Eugéne Adam, Prix Jean Pral, Grand Prix de Marseille e 
3° no Prix do Jocket (1uh - Derby). 

Mauve, mãe de La Mude, é irmã materna de l'èrc Marquettc (Prix 
Hocquart). Ë, também, mãe materna de Eglantine, mãe de Rose Prince 
(Cesarewitch Stakes. Queen Alexandra Stakes e importante sernental) e 
2,a avó de Cisne Negro (2.' no GP Cruzeiro do Sul - Derby, Rio -, 3 , 0 

no GP Jockey Club de São Paulo, Cidade Jardim e 4. 0  no GP Derby 
Paulista). Mauve é irmã materna, igualmente, de Menthe, 2 1  avó de 
Aglaé Grace (Prix de Diane - Oaks -, Prix Chloé), 3. avó de Soltikoff 
(Prix de l'Arc de Triomphe, Prix Henry Delamarre. Prix do Prince 
d'Orange. na França: Gran-Premio deI Jockev Club - Grande Clássico 
Internacional -, na Itália), de Aigle Gris (Prix Djcbel), de Agrippa (2. 0  
no Prix Maorice de Nieuil) e de Aglaé (4,a  no Prix de Diane) e 4.  avó 
de VaI de ]'Orne (Prix do Jockey Club, Prix Hocquart, Prix Noailles) e 
de Red Lord (Poule d'Essai dos Poulains - 2000 Guinéus). 
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.5 DE JUNHO • GP JOÃO CECILIO FERRAZ • 1.500 m • AREIA u 
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GP João Cecilio F.rraz - Seleção de Potrancas - Gr. II - dia 5 de ju-
nho - 1.500 ns - (areia). Para potrancas nacionais de 2 anos. Prêmios 
Cr$ 224.000.00, sendo Cr$ 140.000,00 à primeira: Cr$ 42.000,00 à segun-
da; Cr$ 28.000,00 à terceira e Cr$ 14.000,00 à quarta colocada. 10% aos 
criadores. 

1.0 - ADILDE (fênica. castanha, 2 anos, do Rio Grande do Sul, 
por Onch e Queen Paradise, do Stud Blue Blanc Rouge), 55, J. Gar-
eia, Treinador, M. Dacosta. 

2.0 	ALtA (fêmea, castanha, 2 anos, de São Paulo, por Sobresalto 
Corretitina, por Alabastro, do Haras Jatobá), 55, A. F. Correia. Trei-
nador, A. Gusso. 
3 0  - CASTANHOLA (fêmea, alazã, 2 anos, de São Paulo, por Ne-
groni-La Fiesta, por Takt, do Haras Ipiranga). 55. A. Bolino. Treina-
dor, J. S. Souza. 
40 - NEW MACLAREN (fêmea, castanha, 2 anos, de São Paulo. 
por Paddy's Light-Tokyo GirI. por Milesian, do Haras São Miguel Ar. 

o 
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•ADILDE. 
canjo). 55. E. Amorim. Treinador, M. Tibério. 
A seguir, 50,  Boby Lork (Tumble Lark-Miss Gaucha, por Cigal), 55, 

J. Dacosta; 6 1 , Sophie (Milleniurn-Sang Froid. por Cyrnos), 55, N. A. 
Cavalheiro; 7,0,  Atraído (Deauville-Curiosa III, por Djemil). 55, A. Ma-
tias; 8°. Quocyan (King's Catch-Grcicv, por Cigal), 55. S. A. Santos; 
9°, Empreiteiro (Millenium-Xanacy. por Antelami). 55, E. Le Mener; e 
10. 0 , Anhwel(King Buck-Quitié, por Pharas). 55, E. Sampaio. 

Tempo. 131" (areia molhada). Recorde, 1299, de Ingrato e Bobhy 
Chariton. Diferenças, 5 corpos e 1 corpo. Criador de Adilde, Agro Pasto-
ril Haras São Luiz. 

Firmando-se na liderança após os primeiros metros de corrida. Adilde 
não foi mais alcançada, até o disco, ganhando com surpreendente facili-
dade. De início foi seguida de Sophic e Empreiteira, mas na reta deixou 
que Castanhola e Aléa lutassem pela dupla, com vantagem para esta últi-
ma, que dominou a rival nos últimos metros. 

Onch, pai de Adilde, um alazão nascido no Brasil, em 1966. obteve 8 
vitórias em sua campanha, além de 3 segundos. 3 terceiros, e 1 quarto 
lugares. De suas vitórias destacam-se as alcançadas nos GGP1 1  Emílio 
Garrastazu Mediei e Remonta do Exército. Foi terceiro no GP José Cal-
mon. 

Queen Paradise, mãe de Adilde. ganhou 4 provas em sua passagem 
pelas pistas, inclusive o Prêmio Duque de Caxias. Levada ao haras pro-
duziu: 

Campanha de A dilde 

Cidade Jardim (São Paulo) 
Ano 	1 Apres. 	1 	1.01 	1 	2.0 9 	1 	3°, 	1 
1976 	1 	4 	1 	2 

ADILDE/FÊMEA/CASTANHA/1 974/SÃO PAULO 
Phoros 

Pharls 	
Carlisima 

Pharas 	
Asterus 

Astronomie 	Likka 
nc 	

Pewter PIat'ter Owen TudorJdond 
inch 	 Seventh Wonder 

Kamar 	BountiuI 

Cadir 	 -- Canzoni 
-.. 	 Felicitation 

Paim B.ach 	Parchm.nt 
Queen Poradise 	

Umidwar 
Eboo 	Ther.slna 

Siick Chlck 	
Sevonth Worsder 

Oi.Iza 	T.traone 

1974 - Adilde 2 vitóri0s, inclusive o GP João Cecílio Ferraz, 
Gr. II), fêmea, por Onch. 
1975 	Buffant, macho, por King Buck 

5.0 5 	 Desc. 	1°i 	1 	Cola. 	1 	Total 

- 	1 	185.000,00 1 15.750,00 1 200.750,00 

.12 DE JUNHO • GP ANTENOR LARA CAMPOS • 1.500 m . AREIA. 

Earp 
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GP Antenor Lara Campos - Seleção de Potros - Gr. II . 1.500 ni - 
(areia). Para potros nacionais de 2 anos. Prêmios: Cr$ 224.000,00, sendo 
Cr$ 140.000,00 ao primeiro: Cr$ 42.000,00 ao segundo; Cr$ 28.000,00 ao 
terceiro e Cr$ 14.000.00 ao quarto colocado. 10% aos criadores. 

1 ,0 - EARP (macho, castanho. 2 anos, de São Paulo, por Millenium-
lmara, da Fazenda e Haras Castelo S.A.), 55, E. Le Mener. Treina-
dor, C. Cabral. 

2.0  - QUERANDI (macho, castanho, 2 anos, do Paraná, por King's 
Catcher-Jassa, por Cigal. do Haras Palmital), 55, A. Barroso. Treina-
dor, J. F. Santos. 

3.° - GAY CENTURY (macho, castanho, 2 anos, do Paraná, por 
Maimbú-llulette, por Snooker, do Stud Sohee), 55, E. Amorim. Trei-
nador, S. B. Piotto. 
4,0 - CHUBASCO (macho, tordilho, 2 anos, de Mato Grosso, por 
Doo Bolinha-Fifia, por Wilderer, de Armando Anastácio), 55, A. F. 
Correia. Treinador, A. Cabreira. 
A seguir. 50,  AIcott (King Buck-Verveine, por Merchant Venturer), 

55, J. Dacosta; 6°, Arlin (Sobresalto-Pizarra. por Estremadur). 55, N. 
F. Costa: 70,  Anglesey (Princely Portion-Brincalhona, por Flamboyant 
de Fresnav), 55, A. L. Silva; 8 1 , Ney(Millcnium-Torfrida, por Grey Sou' 
vereign), 55. L. Yanez; 9 0 , Agachado(Poconé-Kashiwa, por Melody Fair), 

o 
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•EARP. 
55, J. G. Cosia: 10°, Zemo(Millenium-Zenai(lc. por Coaraíc). 55, F. R. 
Olheira: 11°, Friso (Zaluar-Dolce VOa, por Dart Board), 55, A. Deus: 
12°. QuerozenetVasco (tc Gama-Que Coisa, por Enipvreu). 55. N. A. 
Cavalheiro: 13°, Rlouata Pinhal.Galingre. por Pinga Fogo), 55, E. Sam-
paio: e 14°. Grand Funk (Pinhal-Nikinha, por Wilderer), 55, R. Pena-
chio. Não correu, Estadão. 

'l'empo. 1292 (recorde). Areia leve. Diferenças. 3 corpos e 3 corpos 
Criador de Earp. Fazenda e Haras Castelo S.A. 

Coube a Earp comandar as ações desde a partida, que foi ordenada 
em momento oportuno, seguido de Querandi. Zemo, Chubaseo e Agacha-
do. Sempre vigiado por Querandi. que era mantido na expectativa por 
Alhenzio Barroso. Earp firmou-se na ponta, para abordar a reta com uni 
corpo sobre o rival. Este, então alertado Pelo piloto, aproximou-se do li-
(ler, que foi instigado pelo chicote de te Metter. Foi o suficiente para que 
voltasse a abrir vantagem, para alcançar o disco com 3 corpos, enquanto 
Querandi niantiriliri o segundo, também com segurança. 

Milleniuni, pai de Earp, é destaque na atual geração. que já conta 
com seis ganhadores para o seu cartel de reprotiutor. Trata-se de um fi-
lho de Aureole e Secret Session, que venceu três provas em suas apresen-
tações na França e Inglaterra. Fritre seus êxitos destacam-se os alcança-
dos no Prix de Guiche (2.000 m) e no Prix de Ia Force (2.000 nt) 

lutara, mãe de Earp, obteve 5 vitórias cm sua passagem pelas pistas. 
No haras, teve este desempenho: 
1971 - BiIIy The Kid, macho, por Quiz 

1972 	Va7ia, de Quiz 
1973 - Distance, macho, por Milienium 

1974 -- Earp (4 vitórias, inclusive nos Clássicos Herculano de 

Freiras, Augusto de Souza Queiroz e GP Antenor de Lara Cam-
pos), macho, por Millenium 

1975 	Forost HilIs, macho, por Quiz 

1976 	Coberta, por Quiz 
La Guaira. venceu 4 provas. De suas vitórias, destaca-se a alcançada no 

GP Alfredo Santos, na Gávea. Teve, no haras, o seguinte desempenho: 

Campanha de Earp 
Gávea (Rio de Janeiro) 
Ano 	1 Apres.  1 1.°s 	1 	2.°s 	3.°s 	4°s 

1977 	1 	4 	1 	4 	1 	- 	1 	- 	1 	- 

EARP/MACI-iO/CASTANHO/1 974/SÃO PAULO 

Hyporion 
Goinsborough 

Aureole 
Solene 

Donateilo 	II 
Angolola 

Feolo 
Milieniom 

Fair Trio[ 
Court Martial 

lnstantaneous 
Secret Sossion 

Micuxco 
Cada Militaire Battle Low 

Alycidon 
Donatelio Ii 

Cigal 
Aurora 

Cabriole 
Bozzetto 

Imaro 
Coca Coco 
King Solmon 

Prospor 
Miroculous 

La Gualro 
Schahriar 

Hilda 
Hila 

1964 - Coberta, por Mogul, s/n 
1965 - Hanor, macho, por Cigal 
1966 - mora, fêmea, por Cigal 
1967 - Jevons, macho, por Cigal 
1968 	- Vazia, etc Cigal 
1969 - Coberta, por Cigal s/n 
1970 - Maressa, fêmea, por Cigal 
1971 Nebrassa, fêmea, por Cigal 
1972 - Vazia, de Cigal 
1973 - 	Pansy, fêmea, por Gianl 
1974 (não fui coberta em 1973) 
1975 Oueen's Catch, fêmea, por King's Catei) 
19/6 Espaço Sideral, macho, por Giant 

	

5O 	1 	Desc. 	1 	i.os 	1 	Cais. 	1 	Total 

	

- 	1 	- 	1 380.000,00  1 	- 	1 380.000,00 
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.19DEJUNHO.C. LUIZ OLIVEIRA DE BARROS w1.800 mw AREIA. 
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• •DONÉTICA. 

o 

CidisIco Presidente Luiz OlIveira de Barros - dia 19 de junho - 
1.600 ni. - (areia). Para éguas de 3 e mais anos. Prêmios: Cr$ 144.000,00, 
sendo Cr$ 90.000,00 à primeira: Cr$ 27.000,00 à segunda: Cr$ 18.000.00 
à terceira: Cr$ 9.000,00 à quarta colocada. 10% aos criadores. 

1.0 - DONÉTICA, (fêmea, castanha, 5 anos, de São Paulo, por 
Major's 1)ilemnra-Monétjca, do Haras Malurica), 60, A. Bolino. l'rei- 
nador, A. Andrctta. 

2.0  - FIMBRIA II (fêmea, castanha, 4 anos, da Argentina, por 
Dancing Moss-Fimher, por Hidernian. do Haras ltakunitã), 60, L. 
Yanei.. Treinador. R. Cosia. 
3.0  - EGILÊA II (fêmea, castanha, 3 anos, da Argentina, por Do-
rileo-Egineta. por Victory Rol), do Stud Tricolor), 57, J. Garcia. 'rrei-
nador. D. Garcia. 
4.0  - DRAW BACK (fêmea, castanha, 3 anos, de São Paulo, por 
Quiz-Echarpe, por Tang, da Fazenda e Haras Castelo S.A.), 57. E. 
l.e Mener. Treinador, C. Cabra). 
A seguir, S.. Conestoga GIrI (Snow Cry-Conestoga Babe, por Cones-

toga), 60, A. Barroso: e 6. 1 , Urubamba (Tom Poker'Pardom-me, por 
King's Favourite), 60, 1). V. Lima. Não correu. Con Rodette. 

Tempo, 1'50"2 (areia leve). Igual ao recorde de Prudent. Diferenças, 
2 corpos e 2 corpos. Criador de Donética, Haras Malurica. 

Demonstrando total superioridade sobre as rivais. Donélica venceu 
com facilidade o Clássico Luiz Oliveira de Barros. Partiu na ponta, dei-
xando que Fimbria passasse para o primeiro posto na reta oposta, para 
regular o train de corrida. Acompanhou facilmente a carreira da pilotada 
de Luiz Yanez, para, na reta, voltar a atacar e dominar a situação nos 
300 metros finais. Antonio Bolino não precisou usar o chicote, limitando-
se a levar à filha de Major's Dilemrna ao disco. Egiléa ficou com o tercei-
ro, superando Draw Back, prejudicada por um desarranjo no arreiamento. 

Major's Dilemma, pai de Donética, correu 42 vezes, nos Hipódromos 
do Brasil, Argentina e Peru, para obter 16 vitórias, 6 segundos, 6 tercei-
ros e 5 quintos lugares. Em Cidade Jardim, venceu os Grandes Prêmios 

Presidente da República, Raphael de Barros, General Couto de Magalhães 
e14 de Março; na Gávea, GP Salgado Filho, Jockey Club Brasileiro e Car-
los Telles da Rocha Faria. No exterior, o GP Sesquicentenário, em Bue-
tios Aires. 

Monética. mãe de Donética, correu apenas durante uma temporada, 
conseguindo  colocações. Levada ao Haras teve o seguinte desempenho: 

1969 - Vazia de Ilamaraty 

1970 - Baraty, fêmea, por Itarnaraty 
1971 - Chã, macho, por Malor's  Dilemma 
1972 - Donética 110 vitórias, inclusive nos Grandes Prêmios 

Luiz Nazareno T. de Assurnpção e Presidente da CCCCN, e Clás- 

Campanha de Donética 

Cidade Jardim (São Paulo) 

DONÉTICAIFÊMEA/CASTANHA/1 972/sÃo PAULO 

Tourbi Ilon 
Goyo 

Orbanoja 
 Zarlba 

Orlene 
Sol Orlens 

Malor's Dllemma 
Blrth Chlld 
Pharos 

Pherozshah 
Doctor's Dllemma Mah Mohol 

Xlllorcure 
Nothing Ventura 
Sovereign Romody 

Athanaslus 
Ticino 

Mogul 
Terra 

Marichailln 
Janus 

Monética MarIiese 

Closworth 
Amitol 

Sonética 
Mlii Arabelo 

Sonreldora 
Moster Vore 
Sunrisa 

sico Silvio Alvares Pentea(lo, em 1976; e Grandes Prêmios Luiz 

Nazareno T. de Assumpção, Fábio da Silva Prado e Organização 

Sul-americana de Fomento, e Clássico Luiz Oliveira de Barros, 

em 1977), fêmea, por Major's Dilemma. 

1973 - West Lady, fêmea, por Caplain Kidd li 

1974 - Miss New 'r'ear, fêmea, por SabinLis 

1975 - Dona Clô, fêfnea, por Sagamore 

1976 - West Winner, macho, por Codajaz 

Sonética, a avó de Donética, foi importada da Argentina em 1963. 
Cumpriu campanha em Cidade Jardim, onde obteve 3 vitórias. Seu de-
sempenho tio haras, é o seguinte: 

1965 - 	Monêtica, fêmea, por Mogul 
1966 - 	 Patética, fêmea, por Cedi 

1967 Abortou de Penny Stall 
1968 Sergeto, macho, por Penny Stall 

1969 - 	 Sem notícias 

1970 - 	 Tática, fêmea, por Penny SIail 
1969 - 	 Sem notícias 
1970 - 	 Tática, fêmea, por Penny Stall 
1971 - 	 Eitak, macho, por Saint Rol 
1972 - 	 Produto morto de Frenchman's Creek 
1973 Vazia de Honeyville 

Ano Apres. l.°s 2.°s 3,0$ 4 ,05 5,0 Dose. 1.% Cola. Total 

1975 1 1 - - - - - 25.000,00 - 25.000,00 

1976 9 5 2 1 - 1 - 302.000,00 56.850,00 358.850,00 

1 , 977 5 4 1 - - - - 500.000,00 18.000,00 518.000,00 

Total 15 10 3 1 - - 	 1 - 827.000,00 1 	74.850.00 1 	901.850,00 

Gávea (Rio de Janeiro) 
1976 1 - - - - - - - - - 

Total 

Geral 16 10 3 1 - 1 1 827.000,00 74.850,00 901.850,00 

.26 DE JUNHO • GP JULIANO MARTINS. 1.500 m . AREIA. 

Blessed Garden 
GP Jullano Martins - Gr. II - Seleção de Produtos - 1.500 m - 

(areia). Para nacionais de 2 anos. Prêmios: Cr$ 224.000,00, sendo Cr$ 
140.000.00 ao primeiro; Cr$ 42.000,00 ao segundo; Cr$ 28.000,00 ao ter-
ceiro e Cr$ 14.000.00 ao quarto colocado. 10% aos criadores. 

1,0  - BLESSED GARDEN 	(macho, castanho, 2 anos. do Paraná. 
por Pinhal e Beladona, do Stud Nissei), 55, E. Sampaio. Treinador, 
B. Margucritte. 
2.0 - QUERANDI (macho, castanho, 2 anos, do Paraná, por King's 
Catch-Jassa, por Cigal, do Haras Palmital), 55, R. Penachio. Treina-
dor, J. F. Santos. 
3 0  - IDEAFIX (macho, alazão, 2 anos, de São Paulo, por Sai) 1h- 

rought-Alexeia, por Brevet, do Haras Pirajussara), 55, S. Vera. Trei-
nador, N. Portella. 
4.0  - LORD WILIIAM 	(macho, alazão, 2 anos, do Paraná, por 
Computador-leda, por Red October, de Renato C. do Espírito San-
to), 55. A. Bolino. Treinador, E. P. Gusso. 

A seguir, 5.,  Estadão (Quiz-Hauta, por Wood Note), 55, J. M. Amo-
rim; 6.°,Gay C.ntury(Mairnbú-Hulltte, por Snookcr), 55, E. Amorim; e 
70  Earp (Millenium-Imara, por Cigal), 55, E. Le Mener Filho. Não cor-
reram, Arlin e Gentil Araby. 

Tempo, 1297 (areia leve). Recorde, 1'29"2/10, de Earp. Diferenças. 
5 corpos e focinho. Criador de Blessed Garden, Haras Gralha Azul. 
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Qucrandi foi o primeiro a ser mais fortemente acionado, ao ser dada 
a partida, fugindo na ponta, seguido do favorito Earp. Depois Blessed 
Garden, Gay Ccntur , Estadão, Icleafix e Lord William. No final da cur-
sa, Earp aproximou-se do ponteiro, chegando a ficar a um corpo dele, mas 
perdeu contato na entrada da reta, passando a esmorecer. Enquanto isso 
Fllesscd Garden progredia, para dominar logo a situação e fugir para o 
disco, que alcançou com 5 corpos sobre Queraudi, ficando em terceiro, à 
focinho do segundo. ldeafix. 

Pinhal, pai de Blessed Garden, um nacional nascido em 1959. por 
Fair Trader e Jelgava, fez campanha em ('idade Jardim e no Tarumã, 
tendo encido três provas no primeiro centro e duas no segundo. 

Beladona, mãe de Blcssed Garden, não chegou a correr. Levada ao 
liaras, teve este desempenho: 

1972 - Abortou de Egoisino 
1973 - Fiorina, fêmea, por Pinhal 
1974 	Blessed Garden (5 vitórias, inclusive o Clássico José de 
Souza Queiroz e o HP Juliano Martins, em Cidade Jardim, e o 
GP Dino Bertoldi, no Tarumã), macho, por Pinhal 
1975 - Blessod Hatmony, fêmea, por Sillage 

Campanha de Blessed Garden  

Cidade Jardim (São Paulo) 
Ano 	 Apres. 	1.°s 	201 	3.01 	4.°s 

1977 	 4 	 3 	 - 	- 	- 

Tarumã (Paraná) 
1977 	1 	3 	1 	2 	 1 	 - 	- 

Total 
7 	1 	5 	 1 	 - 	- 

BLESSED GARDEN/MACHO/CASTANHO/1974/PARANÁ 

Falrway 
Fair Trial i)TJuror 

Fair Trader 
Pomme de Torre 

Modder 
Dynamlc 

Pinhal 

Jock 
Asterus 

Jelgava 
Noic 

Tourbilion 
Tonga 

Very Pretty 

Formo ate rua 
Astrus 
Formoso 

Quintilius 

My Lady ShIp 
Blue Peter 
Fairie Queen 

Beladona 
Mât do Cocagne 

AI Mabsoot 
Rase O'Lynn 

Solima 
Flamboyont de F. 

Derbah 
KIesel 

1976 - Blessed Iridian, riacho, p0 	ação 
1977 	Coberta por On R lAJE' 

5.01 	Desc. 	1.0 1 	 Cola. 	 Total 

- 	 1 	275.000,00 	- 	275.000,00 

- 	 - 	23.000,00 1 3.750,00 	26.750.00 

- 	 1 	298.000,00 1 3.750,00 	301.750,00 

Blessed Gorden correu ainda em uma das seletivas do GP Turfe Paranaense, onde fez segundo. 

RIO DE JANEIRO 

.1 2  DE MAIO • GP MANOEL MENDES CAMPOS. 1.400 m' AREIA. 

Vice Reine 

	

GP Manoel Mondes Campos— dia 1. 1  de maio - 1.4(X) m - (areia). 	riais. 

	

Para produtos de 2 anos, inéditos. Prêmios: Cr$ 128.000,00. sendo Cr$ - 	1.0 - VICE REINE (fêmea, alazã, 2 anos, de São Paulo, por Fclício 

	

80000.00 ao primeiro; Cr$ 24.000.00 ao segundo: Cr 16.000.00 ao ter- 	e Libero), do Haras São José e Expedictus). 54, A. Ferreira. Treirta. 

	

ceiro e Cr$ 8.000,00 ao uuarto colocado. 10 1 '/,, aos criadores dos nado- 	dor, E. de Fichas. 

11 
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•VICE REINE. 

- 	' 

V,çe kctne cruza ,z me/a dejiacada, cccm 1) p7/n< A Ferreiro 

2.0  - MASSOVIAN (macho, castanho. 2 anos, de São Paulo. por 
Locris-Naide, por Waldmcister, de Cristóvão Cavalcanti), 55, E. Este. 
ves. Treinador. A. P. Silva. 
3,0 - DIGDUG (fêmea, alazã, 2 anos, de Minas Gerais, por Fia. 
neur-Arrasada, por imaginado, do Haras Minas Gerais), 55, G. Ai-
ves. Treinador, S. Morales. 
4•0 - ITAPIRANGA (macho, castanho, 2 anos, do Rio de Janeiro, 
por Sabinus-Xapiranga, por Rumor, do Stud Rude), 55, J. M. Silva. 
Treinador, Felipe P. Lavor. 
A seguir. 5.°,Skop.ios (Locris-Hesper, por Prosper), 55, F. Pereira Fi-

lho; 6°, Innacio (Sabinus-Nacota. por Nordic), 55, E. Ferreira; 7 0 . Pe-
nitown(Dawn Town-Peniche. por Embrujo), 55, J. Queiroz; 8 1 . Dronaco 
(Honeyvillc.Xarasia, por lang). 55, J. Pinto; 9. 0 , Van Dick (Feri Napo-
lcon-Gazcllc, por Blackamoor), 55, G. Meneses; 10..  Nativus (Anatol-
La Tajera. por Skylightcr). 55. J. Machado; 11°, Dimpoil(Norman Scott-
Suza, por Hyperion), 55, P. Cardoso; 12 1', Wilca (Yonder-Vana, por 
Trousseau): 53, J. Fraga: e 13°, Vapuaçu (Artful-Ipojuca, por Dragon 
Blanc(, 55, A. Morates Filho. 

Tempo. 132" (areia úmida). Recorde, 1'24"8/10, de Urge. Diferen-
ças. 6 corpos e 2 corpos. Criador de Vice Reine, Haras São José e Expe-
dictus. 

Fclício, pai de Vice Reine, é um francês, nascido em 1965. Foi consi-
derado, cm sua época, um dos melhores cavalos da Europa, tendo venci-
do, entre outras provas. o Pria Jean de Chaudenay, em 2.400 metro/. e O 

Grancl Fria de Saint Cloud (2.500 m). Entre suas colocações clássicas 
destaca-se o segundo no Derby francês. 

Liherté, mãe de Vice Reine, uma alazã nascida em 1966. obteve 5 vi-
tórias nas pistas, inclusive nos Grandes Prêmios Carlos Telles da Rocha 

Campanha de Vice Reine 

Gávea (Rio de Janeiro) 
Ano 	1 Apres. 	1 	1.°s 	1 	2.°s 	1 	3.°s 	1 	4.°s 

L 	7.,,. . 	 .. 

o  

. 	..... 

VICE REINE/FÊMEA/ALAZÃ/1974/SÃO PAULO 

Sicambre Prince Bio 

Shantung 
Bariey Com 

Hyporion 
SchiopareIII 

Feudo 1 96. 
Bubbios 

Guersant Monfognana 
Fightlng Edie 

Bois Roussei 
Edi. K.iIy 

CoerIiva 

Tourbilion 
Ksar 

Fort Napoióon 
Durbon 
Motrico 

Roquebrun. 
Medéo 

Liberté 1966 Asterus 
Formustérus 

Formos. 
Qu,en Fairy 

Copyright 
Canicula 

Pierre Blanche 

Faria, Mariano Procópio. 11 de Julho e Duque de Caxias. Levada ao ha-
ruo, teve este desempenho: 

1972 - Swing, macho, por Felício 
1973 - Vazia do Felicro 
1974 - Vice Reine (ganhadora do GP Manoel Mendes Campos), 
fêmea, por Felício 
1975 - Amazon, macho, por Felício 
1976 	Briqitta, fêmea, por Folícro 

50 	1 	Desc. 	1 	1.0 1 	1 	Cola. 	1 	Total 

1976 	1 	1 	1 	1 	1 	- 	1 	- 	1 	- 	1 	- 	1 	- 	1 80.000,00 1 	- 	1 80.000,00 

.8 DEMAIO.GPJ. ADHEMARDEALMEIDA PRADO .1 .400 m.GRAMA' 

e 
Snow Pretty 

GP João Adh.mor de Almeida Prado - dia 8 de maio - 1.400 rn - 
(grama). Para potrancas nacionais de 2 anos. Prêmios: Cr$ 160.000.00, 
sendo Cr$ 100.000,00 à primeira; Cr$ 30.000,00 à segunda; Cr$ 20.000,00 
à terceira e Cr$ 111.000,00 à quarta colocada. 10% aos criadores. 

1.0 - SNOW PRETY (fêmea, castanha, 2 anos, do Rio Grande 
do Sul, por Sn(wrnan e Too Pretty), 55, P. Cardoso. Treinador, O. 
Cardoso. 
2.0  - SINGA (fêmea, tordilha, 2 anos, de São Paulo, por Nalanda-
Já, por Mât de Cocagne, do Stud Mondesir), 55, G. F. Almeida. Trei-
nador, L. G. F. Ulloa. 
30 - VERONIQUE (fêmea, alazã. 2 anos, de São Paulo. por Fort 

Napoleon-Anabela, por Dragon Blanc, dos Haras São José e Expedic-
tus), 55, A. Ferreira, Treinador, E. de Freitas. 
40 - VICE REINE (fêmea, castanha, 2 anos, de São Paulo, por 
Felicio-Liberté, por Fort Napolcon, dos Haras São José e Expedictus), 
55, G. Meneses. Treinador, E. de Freitas. 
A seguir, 50, Ecologia (Quiz-Luzidia, por Cobatt), 55, F. Esteves; 

6.0. Eh. (Astro Grande-Itapiunas, por Fort Napoleon). 55, J. Ricardo; 
7°, Inspirada (Bonnard 11-Cal Nap. por March Past), 55, A. Morales; 
8°, Grimalha(Golf-1.a Reine 11, por Deauville), 55, P. Alves, 9 1 , Ingi-
nu. (Sabinus-Broadwav Ingenue, por Estensoro). 55, J. Machado; 11°, 
Santamorta (Quarlier Latin-Santa Vitória, por King's Favourite), 55, F. 
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Lemos; 12 ° . Codorna (Bonnard 11-Parda, por Pewter Platter), 55, E. AI-

ves: 13.", Qukk Wltsed (Locris-Quivafalá. por Pharas), 55, J. F. Fraga; 

14.". Emanuolle Jaguari-Iiltrônia. por Ultra), 55, U. Meirelies; 15. 0 , El-
dia Eldo-Honora II por Hyperico). 55, R. Freire: 16.", Gombardello 
(A)hor-Caniensina. por Cantegril). 55, J. M. Silva; 17.", Tuyubella (Tu -
vutv II-Chambollc, por Seooter). 55, J. Esteves: e 18.", Deti (Ueayal-

Marquita II, por Cullanhal), 55, E. Silva. Não correram, Espicula. Elf 

Rose, Digdug. Vieres e Hollandaise. 

Tempo, 1256/10. (grama macia). Recorde, 1224/10, de Tzarina. 

Diferenças, 3 corpos e 2 corpos. Criador de Snow Pretty, 1-Taras Tapete 

Verde. 

Corrido pela primeira vez, no hipódromo da Gávea, o GP João Adhe-

mar de Almeida Prado marcou a fácil vitória de Snow Prettv. As dezoito 

concorrentes largaram em boas condições. oferecendo a prova lances inte-

ressantes. A ligeira Grimalha despontou logo após os primeiros metros, 

mantendo a posição até a reta, onde a atacaram várias competidoras. in -

clusive Snow l'relty. Singa, Vice Reine, Veronique, Ecologia e Ingenue. 

que foram as primeiras a suplantá-la. Snow Prctty, com melhor ação, des-

tacou-se do grupo, abrindo em seguida progressiva vantagem, para ga-

nhar bem, enquanto Singa garantia o segundo posto, nos últimos 100 

metros, com as integrantes da parelha. Veronique-Vice Reine, cm segui-

da, ficando Ecologia com o quinto lugar. 

Snowman, pai de Snow Pretty. venceu lO provas no hipódromo da 

Gávea. 
Too Pi'ettv. sua mãe, correu só uma vez, na Argentina. Levada ao ha-

ras teve este desempenho: 

19ï3 - La Paiva, fêmea, por Exeter II 

1974 - Snow Preity 13 vitórias, inclusive o GP J. Adhemar de 

Almeida Prado), fêmea, por Snowman) 

1975 - Masialoma, fêmea, por Chirrup 

Campanha de Snow Pretty 

Gávea (Rio de Janeiro)  

SNOW PRETTY/FÊMEA/CASTANHA/1 974 /SÃO PAULO 
Bienheim 

Mahmoud Mah Mahal 

Lovers Path 	
Fairway 

Trustiul 

Brltish Emplre  
Rose ofEnglond 

Pontevedra 
Copyright 

Calpurola 
Cecilia Metella 

Sideral 
S.ductor 
Starllng 	II 

Troubodou r Rustom Pasha 
'; Rustom 	Legond 

Evelyn's Legend 
Too Pretty 

Brumeux 
Borealis 

Aurora 
Tuppence Co loured Lighthouso II 

Pretty Penny 
Penny Dreadful 

Tuppence Coloured, importada da Inglaterra, produziu: 

1961 	- Riqht Man, macho, por Riqht Boy 

1962 Torrente, macho, por The Rabbi 

1963 - Templania, fêmea, por Gric 

1964 N. N. (morreu), fêmea, por Gric 

1965 - Twister, macho, por The Rabbi 

1966 - 	 iop,, fêmea, por El Centauro 

1967 - Tristesse, fêmea, por El Centauro 

1968 - Too Prelty, fêmea, por Troribadour 

1969 - 1 rapshooter, macho, por Vitelio 

itumnuy 

Snowman 

im 

um 

Ano 	 Aproa. 	1.°s 	2.05 	 3O 	 40 $ 	 50$ 	 Desc. 	1.01 	Cola. 	 Total 

1977 	 2 	 1 	 - 	 - 	 1 	 - 	 - 	 100.000,00 	8.000,00 	108.00000 

Cristal (Rio Grande do Sul) 
1977 5 2 - 2 1 - - 51.000.00 6400,00 

Total 
3 - 2 2 - - 151.000.00 14.400,00  

~5400,~00 

Geral 

.22 DE MAIO • GP OSWALDO ARANHA • 2.200 m• AREIA. 

Atlético 

o 

GP Oswoldo Aranha - dia 22 de maio. Para produtos nacionais de 

3 anos e mais idade. Prêmios: Cr$ 192.000.00, sendo Cr$ 120.000,00 ao 

primeiro: Cr$ 36.000,00 ao segundo: Cr$ 24.000.00 ao terceiro e Cr$ 

12.000.00 ao quarto colocado. 10% aos criadores. 
1.0 - ATLÉTICO (macho, alazão, 4 anos, do Paraná, por Aerolito 

e Prusexi, (tc Atilio Irulegui). 60. J. M. Silva. Treinador, W. Garcia. 

2.0 - JUANERO (macho. castanho, 3 anos., de São Paulo, por Juca-

Buttc, por Mehdi, de Roger Guedon), 57, F. Pereira Filho. Treinador, 

Gonçalino Feijó. 
3•0 

- GODUNOV (macho, castanho, 4 anos, do Rio de Janeiro, por 

0 
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Zen abre- Nappv. por Adil, do Haras Santa Maria de Araras), 60, E. 
Ferreira. Treinador, W. 1 1 . Lavor. 
40 - ESTEEMERY (macho, castanho, 4 anos, de São Paulo, por 
Emerv-Stclla Dalas. por Kaueran Khando Stud Moto), 60, J. Queiroz. 
Treinador, J. A. 1.1 liteira. 

A seguir. 50,  Ponteiro ViIle( Bougainville-Miss Bank, por Mister Fox), 
61, J. Escobar; 6.0.  Rei Negro (GoIf-Promotora, por Profundo), 60, E. 
R. Ferreira; 70, Nlnsky (Giant-Nairohi. por Fastener), 61, G. Alves; 8. 1 . 

Tigran (Quintuplo-Nazira, por Noaro), 61, A. Oliveira; 9,0,  Porto Rico 
(Artful-Favence. por Heliaco), 61, 1 1 . Alves; 10.", El Bravo (Vau(lcville-
Patinadora. por Vândalo). 60, J. Pinto; ti.°. Thasos (Felicio-Vicoza. por 
Heron), 57. A. Ferreira, 12°, Doiiy Double (Ilibernian Blues-Burlesque, 
por Mhdi). 58, G. F. Almeida. 

Tempo, 2458 (areia pesada). Recorde, 2'18", de Torpedo. Diferen-
ças. 2 corpos e 1 corpo. Criador de Atlético, Haras Bom Pastor. 

A largada foi rápida e correta, aparecendo logo na ponta, por fora, 
Atlético, elevado 2.0  favorito pelos apostadores. Mas diante da disposição 
do piloto de Juanero de correr na frente, deixou-o ir e na reta oposta per-
mitiu também que Rei Negro o ultrapassasse. Colocou-se em 3.° à frente 
dos demais. Encerravam então o lote Estecmery, Tigran e Ninsky. Contor-
nada a curva final, C;odonov iniciou sua atropelada e Esteemery começou 
a aproximar-se. Juvenal M. Silva achou oportuno o momento para fazer 
valer a maior capacidade do seu conduzido. Em menos de 200 metros 
Atlético emparelhou com o ponteiro e dominou-o, para livrar dois corpos 
até o vencedor. Juanero com boa disposição ainda suportou a ofensiva de 
Codunov, que lhe ficou a um corpo. E veio para 4." Esteemery, salvando 
a inscrição Ponteiro Vjlle. 

Acrolito. pai de Atlético, é um argentino, nascido em 1966. em servi-
ço no seu páls de origem. 

Campanha de Atlético 

Gávea (Rio de Janeiro) 
Ano 	1 Apres. 	1 	1.°s 	1 	2.°s 	1 	3.0 s 	1 	4.01 

1977 

Cidade Jardim (São Paulo) 

ATLETICO/MACHO/ALAZÃO/1 972/PARANÁ 
Seductor 

Sideral Starling 	II 
El Centauro 

Penny Post 
Planetária 

Crescente 
Aerolito 

Elght Thlrt 
Moke Tracks 

Beiieged 
Ma Cocotte 

Bcidi-uddln 
Mon Tresor 

MelipilIo 
Solado 

Sind 
Mjrawaio 

Luxemburgo 
Fellcltotion 

Ovation 
Orchestro 

Provexi 
Th. Yuvoraj 

Totn 
Vaikyro 

Imaginária 
Embrulo Fantasy 
Fararidula 

Provcxi, mãe de Atlético. uma argentina nascida em 1967. por Luxem-
burgo e Imaginâriti. por 'l'atan. foi importada, cheia de Aerolito, em 
1972. pelo Haras Bom Pastor. No Brasil, seu desempenho no liaras foi 
este: 

1972 - Atlético (8 vitórias, inclusive o GP Osvaldo Aranha, ria 
Gávea, macho, por Aerolito 
1973 - Bob Relds, macho, por Queisto 
1974 - Abortou de Vival Rex 
1975 	Do Rex, fêmea, por Vival Rex 
1976 	Sem notícias, de Milord 
1977 	Coberta por Oueisto 

5.°s 	Desc. 	1°. 	Cols. 	 Total 

- 	 120.000,00 	- 	120.000,00 

1975 1 1 - - - - - 25.000,00 - 25.000,00 

1976 11 3 - 3 2 2 1 81.000,00 24.300,00 105.300,00 

1977 4 3 - - 	 - - - - 1 136.000,00 - 136.000,00 

Total 16 7 - 3 2 2 2 242.000,00 24.300,00 266.300,00 

Total 
Geral 

17 8 3 2 2 2 362.000,00 24.300,00 386.300,00 

.29 DE MAIO .GP COSTA FERRAZ. 1.000 m' GRAMA. 

Unware 
GP Cordeiro da Graça - Gr. III - dia 29 de maio - 1.000 m - (gra-

ma). Para éguas nacionais de 3 e mais anos. Prêmios: Cr$ 160.000,00, 
sendo Cr$ 100.000,00 à primeira; Cr$ 30.000,00 à segunda; Cr$ 20.000,00  

à terceira e Cr$ 10.000,00 à quarta colacia. IO/o aos criadores. 
1,0 - UNWARE (fêmea, alazã, 4 anos, de São Paulo, por Goabun-
(lle e Iropical Beaulv, do Stud São Luiz), 59, J. Pinto, Treinador, M. 
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Dacosta. - UNWARE/FEMEA/ALAZA/1 972/SAO PAULO 
2.0  - ELBA FLEET 	(fêmea, castanha, 3 anos, de São Paulo, por Nasrullah 
Fleet Son-Xula, por John Araby, do Haras 2001), 58, J. Garcia. Trci- Princely GIft 

BIue Gen 
nador, D. Garcia. Floribunda 

D.nturlui 
3-0  - TOP SPEED (fênica, castanha, 3 anos, de São Paulo, por Fe- Astrontio 

Aherlow Vafl.y 
 lício-Laureile. por Fort Napoleon. dos Haras São José e Expedictus), Goabundio 

58. J. M. Silva. Treinador, E. Freitas. Mustang 
Mleuxce 

4.0  - QUEEN CHARLOTTE 	(fêmea. castanha, 3 anos, de São Pau- Go Hon.y 
uu Fuiz 

lo, por Tanino-Guinada, por Melody Fair, do Stud Três Lírios), 58, Honeysuckle 
Fuil Bloom 

L. Cavalheiro. Treinador, E. V. Navarro. F&r Hon.y 

A seguir. 5.'. Dianane  (Good Will-Dominique. por Patachú). 58, P. Hyperion 
Golniborough 

Alves: 6,°,Touralne 	(Felicio-Cligeusc, por Coaraze). 58. J. F.scobar; 70,  
Arlstophones 

Solene 

Bongtadesh(Playboy-Asterie. por Macip). 59, J. F. Fraga; 8°. KIaygirl Mleuxce 

(Pia ybov-Gihclinc e por Quebec). 59. G. F. Almeida; 9,0,  English Floot Tropical Beauty 	
Commotlon 

liot 
(Laurel-Bordunette, por Ogun), 59. E. Ferreiro; 10 1 . Dindi 	(Qui7-Opor. Barnev•ldt 
tona, por Fori Napok'on), 58, A. Ramos. 11°, Banlbas (l'ewtcr Platter- Pont L'Eveque 

Pont.bo 
Candoca, por Cadir). 55. J. 	Ricardo; 	12. Joslone (Acaso-Lady Brasília, Cubana 

Singapore 
por Lord Antibes: 13. 1  Breeder (Cigal-Angi, por Angélico), 58. J. Malta: Tropical LIght 

Fastn.t II 
e 14 0 , Oportunista (Torpedo-Raridade, por Jour et Nuit III), 58, A. Oli- 

veira. Clcar Sun. Diferenças, cabeça e 3 corpos. Criador de Unware, Haras São 

rempo, 5 7-6, 10 (grama leve). Recorde, 5t"6/10. de Don Fabian e Lui,. 
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•UNWARE' 
A largitie foi dada ciii boa ocasião. destacatidu-se Queen (harlute, 

que procurou a cerca interna com prejuízo para 1 ouraine e Diiidi. Adian-
te, porém, aparecia Eito are, que, aos 0(t) metros, já a deixai a para trás. 
E, nesta altura. avançou a fatorita Elba Flect pelo centro da pista. Em-
pareiliadas. em luta. i eram at/' o senectior. onde Lnware manteve uma 
iliicreitça escassa de cabeça. Queen Charlotie. esniurecetidu algo, ainda 
perdeu o 3.' lugar pari 101)  Sp&'cd. que, apesar de aiguiis tropeços sofri-
dos tia l,riiuciri parti' tio percurso, descontou bastaiitc terreno no final. 
Foi 5.' l)tenaiie, com 1 ouraitie perto. 

Goabu n dl e pai dc Uiiware, um iii g lês nascido em 1904. levantou 3 
provas em seu pais de origeni e mais 12 na Venezuela. para onde foi te-
\a(li) tios 4 anos dc idade, antes de ser importado para servir Como re.prio 
iliitor na A rgen tina. 

Campanha de Unware 

Gávea (Rio de Janeiro) 
Ano 	 Apres. 	1.0 5 	 2.05 	3 , 0 	 40 

1977 	 1 	 1 	 — 	—. 	— 

Cidade Jardim (São Paulo) 

1 ripizal Ht'autv. tiiiic de 1 'itivare. não chegou ti correr. Levada ao lia-
ras. teve este desempenho: 

1í99 -- Vazia di' Moi :il 
1970 — Blond l3uauiity, f4mea, por Riqh of Way 

	

1971 	Som noticias 

	

19/2 	Uriware (7 vitórias, itrclusive o Clássico João Tobias, 
um Crd,idu' Jaurdirrr, e o GP Costa Ferraz, na Gávea), fêmea, por 
G ).i ii Li milo 

	

11/3 	Aboturru de Oncb 

	

19/4 	Aalborq, lõmeo, por 1 Say 
1975 -. Blulsa, triie, por Ktnq Buck 

	

1.1/b 	Com (tu, macho, por 1 

	

5.°s 	Desc. 	1 .°s 	Cais. 	Total 

	

— 	 — 	100.000,00 	— 	100.000,00 

11 

1975 8 1 3 2 — - 2 - 25.000,00 125.000,00 150.000,00 

1976 6 4 

1 

- 	 1 

1 -- 

— — — - 1 

1 

4 

141.000,00 

60.000,00 

25.500,00 166.500,00 

1977 

Total 

4 1 — — 53.000,00 - 	113.000,00 

18 6 5 3 — 226.000,00 203.500,00 429.500,00 

Total 
Geral 19 7 5 3 — — 4 326.000,00 203.500,00 529.500,00 

.4 DE JUNHO. GP  LUIZ F.C. LIMA • 1.500rn • GRAMA. 

Verionique 

* 

GP Luiz Fernando Cirne Lima — dia 4 di: junho - 1.500 iii ' (grama). 
l'ura potrancas nacioitais de 2 anos. Prêmios: ('r.S 128.000.00, sendo Cr$ 
0.O00.(X) à Pritielra: Cr$ 24.000.00 à segunda: ('ri 1(000. (X) ii terceira 

e Cr .000.(t) à quarta colocada. 10 7  aos criadores. 
1 •0 - VERONIQUE 	fênica. alazã. 2 anos. de São Paulo. por Foi i 
5 upolt'on e Au abela - tios H tiras S1tu Ju.s e Ex pcdicttus) .55. G . Mene. 
ses. I'rcinador. E. Fieiias. 
2.0  - SNOW PRET1'Y (fêmea. castanha, 2 anus. ilo Rio Grande 
do Sul, por Snost tua 1-101) Pret iv. por Iroubador. do S tud Sideral).  
m'. P. Cardoso. 1 rcriiador. 0. Ctirdosu. 
30 — CODORNA (fêmea. castanha, 2 anos. do Rio de Janeiro, por 
Boiinard-Parda. por Pesvtcr Plauter, do Haras Don Rodrigo). 55. E. 
Ali csl . 'Ircinador. F . 1'. Lavor. 
4,0 — ESPICULA (fênica. casOinlitu. 2 anos. dc São Paulo, por (tini-
Sirbo.sa. por Pennv Siail. da Fa,'eit(a e lEiras Castelo). 55, E. Esieves. 
Irei nador, A. P. Sils a. 
A seguir .3.', Singa (NalandaJíu. por Mài de ('ocagne). 55. G. P. AI-

incida: 0.0.  ElIe Astro Grandeltapiunas, por Port Napoleon) .53. J. Ri. 
cardo: ".. Eldia IEIJ,'-il,'uior:i II, por i-lvpericol .....A. Mortifes F.°: 

VERONIQUE/FÊMEA/ALAZÃ/1974/SÃO PAULO 
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• VERONIQUE. 
.. Inspirada 1 Bonn:ird 11-Cai Nap. por March Fast). 55. A. Abreir: 9.'. 

Grimalha ( ( ;lf.La Reine II por Deaus itie). 55. P. Alses: IR.', Ingenua 

)Sbiniis-Hriailsvav. Ingenue, por Bupers), 55, E. Ferreira; 11.'. Vice 

Reine F icio-Liberté, por Port Napoleon) .55. J. M. Silva: 12.'. Pata 
Magna )JiieaFver Sacra, por Cionus .55. W. Gonçalves; 13.... Santo-
marta Qiiariicr Latiu-Santa Vitoria, por King's Favourite), 55, J. Quei-
o,. 14.. Princesa Laura (K,iiiiel Aralinda. por Arara). 55, A. Otis eira: e 
15.. Gambordela )-\If'or-C:inicinina por Cante riR, 55, J. F. Fraga. 

lempo. 1310 crama leve). Recorde. 120''. de Dominô. Foreigncr e 
Stiek l'okeri. Diferenças. 2 corpos e 2 corpos. Criador de Veronique, Ha-

ras São Josi) e Expedictus. 

Embora reunindo vánas ganhadoras clássicas, o G P liii, Fernando 

Cirue Lima. homenagem do Jockev Club Brasileiro ao es-nunistro da 

Ai,'ricultura, niarcou a vitória iisianlente de urna perdedora, a potranca 

Veronique. A partida foi ordenada em boas condições, despontando El-

lia. seguida, a principio, por Inspirada e, depois, por Singa. Veronique. 
Codorna e Vice Reine corriam rios postos intermediários. com  a favorita 

5 mia Pre ti y logo depois. Contornada a cvi rva e alcançada a reta final. 

Veronique. Codorna v' .Snow I'rettv melhoraram de posição, enquanto Sin-
ça suplantas r a ponteira. Não iltantese o Posto contudo, por muito tem-

'o, pois logo Veronique a alcançou. dominando-a sem luta. Manteve o 
p000. para cru/ir o disco com dois corpos sobre Snosv l'rcttv. que pro- 

grediu n,s metros linais, deixando ('oli,rna a igual disiãiicia. 

For Nat'o)ei'ri, iii de Veronique, correu II se/es na França e 15 no 

Ri isil. Olsiese cine,' 751105 no seu pais de origeni. inclusive no ('riterium 
de Miisoii [_atile, no I'i'ix llioitias Brson. no ('ris 11.-,paliam e no Prix 

Jacques 1 e Nlari'is. No Brasil obiese dua.% s iti',riis comuns e coloeiç6es 

clássicas. inclusive terceiro nos Grandes Prénu,is Brasil e São Paulo. 
Anabela. màe dc \ eroiiique, lv's iita ao liaras produeni 

1963 	C3raifini, fênica, co Frt Napoloon 
1964 	Abra lo,, de Port Napoleon 

1965 	Jessairiirie, fêmea, por Port Napoleor: 

1966 	Lucky Boy, rtiai:ho, por Port Napoleon 
1967 	Sorri noticias, de Alipio 
1968 	Ninoti, fêmea, por Port Napolviori 

1969 	Oryba, fêmea, por l -lnseltine 

1970 - Panlora, fêmea, por Fort Napolr:on 

1971 	Rey Claro, riacho, pot Port Napoleon 

1972 - Supri Star, fõrrrea, por Cantetbury 

1973 - Ferceron, macho. pior Canterhury 

191$ - Veionique, fêmea, por Port Napoleon 

1975 	Sem nolícjãS di-: Policio 

1976 	Não oi padrerada 

o 

o 

Campanha de Veronique 

Gávea (Rio de Janeiro) 
Ano 	 Apres. 	1 	1.°s 	1 	2.°s 	1 	3.°s 	4.°s 

1977 	1 	2 	 1  

5°s 	1 	Desc. 	1 	]., S 	1 	Cais. 	1 	Total 

— 	1 	- 	80.000,00 1 20.000,00 1 	100.000,00 

n 

•12DE JUNHO .GP MÁRIO A. RIBEIRO .1.500 ma 

Triarco 

111 	Ii 	1''i' 

Li 
40 

- 'ri: .... ,. Li 	,',rrurwhre t , sur. ,p,,  lorde c f'uirr ri 1cg1i11 

GP Mário Azevedo Ribeiro 	— [)ia 12 de junho ' 1.500 ni - (gra- 
na). Para potros nacionais de 2 anos. Prêmios: Cr 1 ti0.000,00, sendo 

('r% 100.000.00 ao primeiro: Cr$ 30.000.00 ao segundo: Cr$ 20.(01)10 ao 
terceiro e ('r$ 10.001)00 ao quarto colocado. 10°U aos criadores. 

1.0 — TRIARCO (macho, alazão. 2 anos, (Io Rio Grande do Sul, por 
Rastacuer e Qncen Faharava, do Stud Fazenda Pedras Negras), 55. 

G. F. Almeida. 'I'reinador. 1.. G. F. Ulloa. 

2. 11  — LENUS ( ntacho, tordilho. 2 anos, do Rio Grande do Sul, por 

Lenno.s-Allavd, por Alrali. de Roger Guedun), 55, J. Escobar. Treina-
nador. (á. Feijé. 
3•0 — IL TROVATORE (macho, castanho, 2 anos, do Rio de Janei-

ro, por Sabinus-Badessa II. por Bonnard). do Haras Santa Maria de 

Araras), 55, E. Ferreira. Treinador, W. P. Lavor. 
4,0 — GODRIN (macho. alazão, do Rio Grande do Sul, por Alhor-
Unahianca. por Ciro, de José Pedroso Teixeira da Silva), 55, J. M. Sil-
va. Treinador, C. Ribeiro. 

A seguir, 5.', Orlflamb lQuartier 1.atin-Oviol. por King's Favourite; 
0.0. Albernoz(Silser'L'rsitta, por Descri CaIl), 55, G. Meneses; 7,0, Tu-
ins (l'uvulv 11-AI Viento. por 'Fapuia). 55, F. Pereira Filho: 8.'. Folatre 

TRIARCO/MACHO/ALAZÃO/1 974 /RIO GRANDE DO SUL 
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o •TRIARCO. 
(Folio-lg, por Prosper), 55, J. Ricardo: 90,  Nauevian (Locris-Naiade, 
por Waldmeister), 55. G. Aires: 10.". Dortfut (Artfui-Floreira. por Helia-
co) .55, A. Abreu: li:", Giorgiano de Dias )Albor-Blue Chip. por J0c 
lvii). 55, P. Alses: 12.", Valek (CanierburvGoiania, por Maki). 55, J. 
Machado: 11", Prince Perfeito (Namel-Fair GirI, por Fairfax), 55, P. 
Cardoso: 14.". Great Arms (Juca-Garufa, por Long Legs), 55. J. Esteves: 
15.". Penitown (Dawn Town-Peniche 11, por Cardanil) .55, J. Queiroz.. 

1 empo. ]'.i] ' (grania úmida). Recorde. l'29 - , de Dominó. Foreigner 

e Stick l'oker). Diferenças, .corpos e 2 corpos. Criador de Triarco, Ha-

ras Azul e Branco, 

Quinze produtos de 2 anos, oriundos dos mais diferentes campos de 
criação do País, disputaram o GP Mário Azevedo Ribeiro, clássico pela 

primeira rei corrido na Gávea. A partida foi normal, aparecendo logo na 

ponta o gaúcho Triarco. com  Lenus e 11 Trotatore. A luta ficou restrita 

aos três, com os segundo e terceiro colocados tentando durante todo o 
percurso anular a diferença que os separavam do ponteiro. Este, serni , rc 

Campanha de Triarco 
Gávea (Rio de Janeiro) 

com reservas. manteve 3 Corpos até o disco, ficando Lenus e II Trovatore 
com as posições seguintes. 

Restacuer. pai de Triarcu, que marcou nove vitórias em sua passagem 
pelas pistas, é um filho de Gaudeamus e King's Fancv, por Faublas. 1cm 

na geração de iriarco a sua primeira produção. 

Queen Faharava, mãe de Triarco, é uma uruguaia, nascida em 1966 e 

importada em 1972, pelo Haras Azul e Branco, no Rio Grande do Sul. E 

ganhadora em Maroiias. Levada à reprodução, teve este desempenho: 

1973 - Tigari, indcho, por Beau Brumel 

19/4 	Tharco 12 vitórias, inclusive no GP Mário de Azevedo 

Ribeiro, ria Gávea), macho, por Rastacuer 

1975 - Tremadour, macho, por Rastacuer 

1976 - Talhado Perfeio, macho, por Quartetie 

1977 - Coberta por Otiarierte 

o 

Ano 	 Apre,. 	1.0 , 	2.0 , 	3°s 	40 	 5,0, 	 Desc. 	1 	1.0, 	 Cais. 	1 Total 

1977 	 2 	 1 	 1 	- 	 - 	- 	100.000,00 1 24.000,00 1 124.000,00 

Cristal (Rio Grande do Sul) 
1977 2 1 1 - - - - 16.000,00 8.750,00 24.750,00 

Total 
4 2 2 - - - - 116.000,00 32.750,00 148.750,00 

Geral 

.19 DE JUNHO .GP GERVASIO SEABRA.1.600 mu GRAMA . 

Tonka 

1,1  

em l . JieJrJjc, flor Bem Amado Em l", próxemn. flor Jra 11,dden Trejure. em i/,nc,i,,r e lograr.. 15.rr denir,,j a segue' 

o 

GP Gerváslo Seabra- Gr. III ' dia 19 de junho - 1.6(K) os - (grama). 

Para animais nacionais de 3 anos e mais. Prêmios: Cr$ 160.000,00, sendo 

Cr$ 100.000,00 ao primeiro; Cr$ 30.000,00 ao segundo: Cr$ 20.000.00 ao 
terceiro e Cr 10.000,(K) ao quarto colocado. 10 1% aos criadores. 

1.0 - TONKA (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, por Locris 
e Scarlet li, do Stud Seguro), 57, P. Cardoso. 'l'reinador. O, Cardoso. 
2.1  - BEM AMADO (macho, castanho. 3 anos, do Rio de Janeiro, 
por Arduo-Belle Noir, por Vândalo), 57, J. F. Fraga. Treinador, E. P. 
Lavor. 

3,0_ HIDDEN TREASURE(maeho, castanho, 5 anos, de São Paulo. por 
Faridom 11-Wings, por Sandjar, de Eltes Arroxelas), 60, F. Pereira. 

Treinador, R. Morgado. 
4,0 - VINCITOR )macho, castanho. 4 anos, de São Paulo, por Na' 

geur.Entuna, por Swallow l'ail, do Stud Crespi), 60, J. Amesrelly. 

Treinador, Z. D. Guedes. 
A seguir, 5.", Ingrato (Earldorn li-Water Lilly, por Noceur), 60, J. 

Amcstellv: 6.", Tout .Joli (Viva) Rex'Jolie Etoile, por Dernah), 60, A. Oli-

veira: 7.", Summer Day (Vasco de Gama-Morning Star, por Alipio), 60, 

A. Ramos: 8.", Terçado (Canterhurv.Mitzvali. por Coaraze). 56, R. 

TONKA/MACHO/CASTANHO/1 973/SÃO PAULO 
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.TONKA. 
Ricardo: 9°. lendário (Mastereu-Verola, por Xaseo), 60, J. Pinot: 10. 1 , 

Tiburon ( Felicio-Gold Mine, por E Eeliaco) 57. G. Meneses: 11 ° , Doc 
Hollday )Nordic'l-Oilaia, por Quiproeui5), 57, E. Esteses: 12.". Odyr (Jour 
et Nuit 111-Firsi Class. por Port Napolcon), 60. J. M Silva: II.". Golden 
Peocock líorpedo'Suprenia. por Choir Boyt. hO, G. F. Almeida: 14°. 

Tolio Kurrupako-Nalie, por Takt), 60, P. Alves: IS.", Horoblov (Gran 
Atieta-Licinia. por Montmartre) .57. E. Ferreira: 1h.'. Bobby Charlton 
Flash Gordon-Nativité, por Dernah), 60, R. Penachiu. Não correram. El 

Cauto e Porto Rico. 

'lempo, 136". (grama lese). Recorde. 1334, de Luecarno e Indaial. 

Diferenças. pescoço e meio corpo. Criador de Tonka, Haras Sideral. 

l.oeris. pai de 1 onka. correu dos 3 aos h anos, tendo obtido. em seu 

país de origem, h vitórias, oito segundos. 5 terceiros e um quarto lugares. 

Dentre seus êxitos destacam-se os alcançados nos Prix Jean Prat e em La 

Cotipe de Maison 1 .affitte. Já (leu, além de I'onka, vários animais clássi-

cos. colho é o caso de IJacataca e Skagerrak. 
Sua mãe, a inglesa Searlet 11, é uma filha de Sovereign l'ath que cor-

reu apenas duas vezes, colocando-se em ambas. Importada pelo Haras 

Guatiabara . para a reprodução, teve o seguinte desempenho: 

1961 -- Scnrletta, fõme, por Nisos 
968 - Si:) or:hrunn, macho, rio[ Pr osper 

1969 	Scraler, mocho, por Zuido 
1970 - Scatty, fOrn'-'n por Escorial 

Campanha de Tonka 

Gávea (Rio de Janeiro) 

19/1 	Soarlei Sky, fêmea, por Escoria[ 

1972 Scandix, macho, por Locris 

1973 - Tonka )garrhador de 5 corridas, inclusive os Grandes 

Prêmios Conde de Hezberg e Gerv/tsio Seabra), macho, por Lo 
Ci S 

1974 - Sem notícias 

1975 	Não foi coberta 

01/6 - 	SerTi nOticiaS 

1977 	Sem rioticras 

Com a ausência de El Cauto e Porto Rico, quinze foram os coneorren - 

Les que se apresentaram às ordens do starter. E. alinhados nos boxes, sai-
raia em condições regulares, com vantagem imediata para Golden Peaco-
ck. Colocou-se logo em 2. °  Triburon, que mais adiante perderia a posição 
para Toitka. Este aliás ao ai atiçar em diagonal, pois largara por fora. 

'rei idicou-o . E. progredindo sempre com enorme disposiçào despontou 

rio fim de 200 metros. Rem Amado.  Doe Holiday e Ingrato vi nhatrt pouco 

atras dos três primeiros. Na grande curva Golden Peacock e liburno este 
tu a o Irei rando esmoreceram. enquanto Bem A tu a do p mcii raxa ap roxi ntar 

se do poit (eito, mas não conseguiu alcançá-lo. Na meta havia Lima  dife-
ratiça de pescoço dure os dois. Hicldcn Treasure e Vincit,ir, com desem-
baraço. vteratti colocar-se em 3,0  ficando em 5° o grande favorito 
Ingrato. 

11 

Ano 	] Apres. 1.0 5 	 - 

3 

2.°s 3,0$ 4,05 

1 	

- 5.°s Desc. 1.0 5 Cois. Total 

1976 6 - - 1 1 150.000,00 7.000,00 157.000,00 

"J 1977 3 1 - - - - 2 100.00000 

250.000,00 

- 100.000,00 

Total 9 4 - - 	- 1 1 3 7.000,00 257.000,00 

Cidade Jardim (São Paulo) 
1976 2 1 - - - - 1 45.000,00 - 45.000,00 

302.000,00 
Total 
Geral 11 5 - - 1 1 4 295.000,00 7.000,00 

.26 DE JUNHO. GP  JOCKE'( CLUB BRASILEIRO. 3.000 m• GRAMA. 

Daria! 
' 	4 

• 

! 	

a 

- 

GP Jockey Club Brasileiro - Gr. 1 . 3. 1 prova da tríplice coroa da 
Gávea 3.000 nu - (grama). Para potros nacionais de 3 aitos. Prémios: 
Cr 320.000.00, sendo Cr$ 200.00(),00 ao primeiro; Cr$ 60.0(10,00 ao se 

gundo: Cr$ 40.0(30.00 ao terceiro e Cr$ 20.000,00 ao quarto colocado. 
1.0 - DARIAL (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo. por Zena-
Ore e Tacira, de Raul Eduardo da Cunha Bueno), 56, J. Almeida. 
Treinador, F. V. Navarro. 

2.° - CIGAILIUM (macho, castanho, 3 anos, do Rio de Janeiro, 
por Gailium-Dollv Reli, por Sancy. do liaras São José dos Ferreiros), 

50, t1. Meirelles. 'Ireinador, A. Orciuli, 

3° - XEMIUR (macho, castanho, 3 anos, de Sã,) Paulo, por Pass 

the Wor(l-Etamiur, por Xaveco, de Atilio Irulegui), 56, G. Meneses. 
l'rcinauor, W. Garcia. 
40 - HEPYDAVRUS )macho, castanho, 3 anos, do Rio de Janeiro, 
por Sabintis-Glosa, por Saallosv '['ai]. do Fiaras Santa Maria de Ara-
ras). 56. E. Ferreira. Ireinador, W. P. Lavar. 

A seguir, Demagogo(Quiz.Netherland, por Alipio). 56, G. Alves. 

1 empo, 3192 (grama encharcada). Recorde. 3'02''2, de Narvik. Di- 
ferenças, pescoço e 3 corpos. Criador de Darial. Haras Recreio. 

Demagogo foi o primeiro a aparecer, seguido de Darial, Xemiur, Ci- 

o 
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o 

o 

Li 

•DARIAL a 
galtium e Hepvdavrus. em ''traiO'' bastante moroso, assim passando pelo 
disco e abordando a primeira curva. Alcançada a reta riposta. José Al-

meida forçou um pouco o ritmo da corrida e. nos 1.400 metros tomou a 
ponta, enquanto Xcmiur, Cigallium e Hepydavrus também passavam por 

Demagogo. Sempre nessa posição, Daria[ abordou a reta, junto à cerca 

interna, quando foi atacado por Xamiur e, depois por Cigallium, este 

aproximando-se perigosamente do favorito. Exigido pelo seu jóquei, corri 
o chicote, Darial reagiu e alcançou o disco com PCSCOÇO à frente do se-
gundo colocado, enquanto Xcmiur ficava cm terceiro, longe. 

Zenabre, pai de Darial, foi um dos melhores elementos de sua gera-

ção, tendo corrido com êxito nos hipódromos de Cidade Jardim e da Gá-
vea. Filtre suas nove vitórias destacam-se as conquistadas nos Grandes 

Prêmios Ipiranga (Gr. 1). Juliano Martins (Gr. 1). Presidente da Repúbli-
ca - Rio ' Gr. 1; e Clássicos República dos Estados Unidos do Brasil e Ti-

cadentes. 
Tacira conquistou 3 vitórias em sua passagem pelas pistas. Levada ao 

haras teve este desempenho: 

1972 	Caqire, macho, por Vasco de Gama 

1973 	Darial (5 vitórias, inclusive no GP Jockey Club Brasiler 

co, na Gávea, e no Clássico Antonio Corrêa Barbosa, em Cidade 

Jardim), macho, por Zerrabre 

1974 	Vazia do Zonabre 

Campanha de Darial 
Gávea (Rio de Janeiro) 

DARIAL /MACHO /CASTANHO /1973/SÃO PAULO 
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1975 -- Vazia de Xavecci 

1976 Vazia de Xaveco 

1977 - Vazia de Parnaso 

Pharas 

61 

Ano 	 Apres. 	1.0 1 	 2.°s 	301 	4 ,O 	 5.01 	Dose, 1 .01 	 cola. 	Total 

1977 	1 	2 	1 	1 	1 	- 	 1 	- 	- 	 - 	200.000,00 1 160.000,00 1 360.000,00 

Cidade Jardim (São Paulo) 
1976 7 3 3 - - - 1 124.000,00 195.600,00 319.600,00 

1977 6 1 1 1 - - 2 38.000,00 44.000,00 82.000,00 

Total 13 4 4 1 - - 4 162.000,00 239.600,00 401.600,00 

Total 

Geral 
15 5 1 2 - - 1 362.000,00 399.600,00 761.600,00 

RIO GRANDE DO SUL 

'22 DE MAIO' GP DERBY RIO -GRANDENSE • 2.400 m • AREIA' 

o 

Chcímpolfi*on 
GP Derby Riograndonse (segunda prova da Tríplice Coroa gaúcha) - 

dia 22 de maio - 2.400 ia - (areia). Para produtos nacionais de 3 anos. 

Prêmios: ('ri 124.000.00, sendo Cri 80.000,00 ao primeiro: Cri 20.000,00 

ao segundo. Cri 12.000,00 ao terceiro, Cri 8.000.00 ao quarto e Cri 

4.000.00 ao quinto colocado. 

1,0 - CHAMPOLLION (macho. alazão, 3 anos, do Rio Grande do Sul, 
por Get Crackin II e Arlas, por Right of Way, de José M. Pereira de 

Matos), 56, C. Alhcrnaz. Treinador: M. Farias. 

2.° - PACO RABANNE (macho, tordilho, 3 anos, do Paraná, por 

George Rafi e Glória 11, por Manolo. de João Carlindo), 56. A. Espi-

nosa. Treinador, O. M. Gomes. 
3,0 - FARAMON (macho, castanho, 3 anos, do Rio Grande do Sul, 

por Fanfar e Core)ada. por Elpenor, de Breno Caldas), 56, J. Reis. 

'1 remador E. Lopes. 
4,0 - LEMIBOM (macho, castanho, 3 anos, do Rio Grande do Sul, 

por l.enlmv e Píccola, por Luzeiro, de Michel KaIlil), 56, M. Silveira. 

Treinador: J. Ricardo. 

5 0  - CAM LIGHT (fêmea, castanho, 3 anos, do Rio Grande do 

Sul, por Ramirez e Caliandra. por Caucaso. de Raquel S. Chula), 56, 

A. Alvani. Treinador, M. Silva. 

A seguir: 6°, Eliantar (El Piconero e Cara Miss, por Astrologo). 56, 

A. Cassante. 

Tempo, 2334 (areia (areia leve). Recorde. 232, de Uleanto. Dife-

renças: 2 corpos e 3 corpos e meio. 
Criador de Champollion: Carlos de Lima e Silva - Haras Toncleros. 

O paranaense Paco Rabanne, vencedor do GP Linneu de Paula Ma-

chado (primeira etapa da Tríplice Coroa gaúcha), foi o favorito natural 

do GP Derby Rio-grandense, que parecia pertencer-lhe, antecipadamente, 

dada a facilidade com que levantara o clássico inicial, na milha. Entre' 
tanto. i.emibom. o maior azar da prova, liquidou com as pretensões do  

tordilho, que não conseguiu fazer valer sua velocidade. Lemibom desalo-

jou Paco Rabanne da vanguarda já nos primeiros lances da carreira, dei-

xando-o correr em segundo à frente de Champollion e Faranson. Cam Li-

ghl, a única fêmea do lote, e Eliantar completavam o número de concor-

rentes, nesta mesma ordens, que não sofreu alterações até o quilômetro 

final. Nesta altura o favorito Paco Rabanne conseguiu dobrar Lemiboni, 
mas logo a seguir era atacado por Champollion, já que Faramon não 

rendia o esperado. Na reta, decidiu-se o Grande Prêmio. Champollion, 

terceiro mais apostado, avantajou-se a Paco Rabanne, que não ofereceu 

maior resistência, enquanto Faranson finalizava em terceiro. Lemibom 

atrasou-se para quarto, derrotando ainda Cam Light e Eliantar. 

CHAMPOLLION/MACH0/ALAZÃO/1973/RIO GRANDE DO SUL 
RI.nhani 

Donateilo II 
iieana 

Cropello 
Miouxcó 

Cropusculo Red Suns.f 
Gof Crackin Ii 

Noarco 
Dente 

Rosy Legon d 
Chinesa Crock.r 

Rustom Palha 
May Wong 

Wezzon 
Falrway 

Honoywoy 
ney Buzzard 

Right ai Way 
Migoli 

Magnlficont Isle of Capri 
Arlas 

Diebol 
Cordanil 	II 

Damoisole 
Udala 

Advocote 
Biscoya Bidasoa 
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. CHAMPOLLION. n 

e 

n 
( bampc,flznn. cúm Cirl,j ,4lhrrnaz 

Get (!rackin II, o pai de Champoltion, obteve sete vitórias e 32.305 
dólares cm prêmios nos Estados Unidos, para Onde foi exportado, depois 

dc ser adquirido cm Newmarket. 
Arlas, a mãe de Champollion, ganhadora em três apresentações na 

Argentina.produ7iu: 

19/1 - Gel Arrow, fômea, por Gol Crackin II 

1972 	Gol Artic, macho, por Get Crackin II 

1973 	Chairipollion, macho, por Get Crackin II 

Campanha de Champoilion 

Cristal (Rio Grande do Sul) 

1974 Sem noticias 

1975 - Barrarias, fêmea, por Barra Limpa 

Udala, que não correu, produziu: 

1964 - 	Navarreaux, macho, por Riqht of Way 

1965 - Abortou de Right of Way 

1966 - 	Atlas, fêmea, por Right of Way 

196/ - 	 Vazia de Don Varela 

1968 Zarauz, macho, por Don Varela 

e 
Anos Apres. 1.°s 2.0 1 30 40 5,05 Desc. los cols. Total 

1976 12 3 1 1 1 2 4 47.000,00 22.100,00 69.100,00 

1977 2 1 1 - - - - 80.000,00 6,250,00 86250,00 

Total 14 4 2 1 1 2 4 127.000,00 28.350,00 155,350,00 

.19 DE JUNHO. GP  TAÇA DE CRISTAL .1.609 ml AREIA. 

Romo Ferte 
e 

II Grande Prêmio Taça de Cristal - dia iq de junho ' 1.609 m 
(areia). Para produtos nacionais, Prêmios: Cr$ 310.000.00, sendo Cr$ 
200.000.00 ao primeiro: Cr$ 50.(XX),00 ao segundo; Cr$ 30.000.00 ao ter- 
ceiro; Cr$ 20.000.00 ao quarto e Cr$ 10.000.000 ao quinto colocado. 

1.0  - ROMO FERTE (macho. castanho, 2 anos, do Rio Grande do 
Sul, por Rómulo e Ncfcrlé. do Haras Pangaré), 55, S. Rodrigues. Trei-
nador, Simão Lopes. 

2.° - UNDURRAGA (macho, castanho. 2 anos, do Rio Grande do 
Sul, por Rio Bravo-Uleplata, por Ulemá. de Guilherme R. Cruz Neto). 
55. J. Reis. Treinador, D. Rodriguez. 

3 0  - JAMY (macho, castanho, 2 anos, do Rio Grande do Sul, por 

Pollywav.Varona, por Retiro, do Stud Guaiba), 55, A. Alvani. Treina-
dor, Oliveira. 
40 - MAJOR KID (macho, alazão, 2 anos, do Rio Grande do Sul. 
por Mahatnia-La Platinada, por Salomão. de Luzardo Franco), 55, S. 
Machado. Treinador, Chichu rra. 
5 1  - EL PANICO (macho, castanho, 2 anos, do Rio Grande do Sul, 
por Evtheta-Kephir. por Zefir. de lrincu H. Coutinho), 55, N. Pires. 

Treinador: 1 Micacl. 
A seguir, Ô,°,Embafba (Profundo II e Amarga II. por Arnsillita), 53, 

A. Colares; 7°. Ilozone (Sabot e Monografia, por Guaycurú), 55, A. Es' 
pinosa. Não correu: Enviado. 

e 
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Colombo Monno  
Claro Lady Nairno 

Cioveliy Mahmound 

Rómulo Udaipur 

Rustom Posha Son-lnLaw 

Virsha Co, 

Virginlo Barranquero 
Volanta 
Persian Guil 

Supremo Court 
Preildium orecourt  F 

Big Berry Birg Gamo 

Neforté Red Brior 
BrItI,h Empire 

Nøførtitl 
Erasmo 

Scivona  
Ramelia Ramosos lha Soc. 

Thalia 

19/6 - EsneforhFj, fêmea, por Estheta 
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• •ROMO FERTE. 

10,  N, 

4 

N'mo Fera manteve a ,nt'en,/,,/,dade na tem/'ora,/a. a' ganhar Ja 1/mente 1 GP iaps de Cnua/ 

Tempo, 1'38"6/10 (areia encharcada). Recorde, 1382/10 de Paco 
Rabanne. Diferenças: vários COrpOS e cabeça. Criador de Romo Ferte: 
Haras Pangaré. 

Ronio Ferte manteve o título de invicto na temporada, levantando  
com muita facilidade o li GP Taça de Cristal. Decidiu o páreo já nos 
primeiros lances, quando se postou à testa do lote do qual fugiu mais na 
reta de chegada. Major Kid largou em perseguição ao ponteiro, com fIo-
,.one e Embaíba nos postos imediatos. A 700 ni do disco Ilozone adian-
tou-se a Major Kid e passou a escoltar Rumo Ferte, porém não conservou 
a posição até o final. Jamy, que corria na retaguarda, e Undurraga, atro-
pelaram na reta, passando por Ilozone e Major Kid. Janiy chegou des-
pontar como segundo colocado, mas Undurraga, por fora, logrou dobrá-
lo nus últimos momentos e formar a dupla vencedora. Major Kid ficou 
em quarto, procedendo El Panico. 

Rórnulo. pai de Romo Ferte e irmão próprio de Vitelio, obteve duas 
vitórias em Palermo.  

Neferté, a mãe, ganhadora em Palermo, produziu: 
1972 - Nerys, fêrrrea, por Rórnulo  
1973 - Nerac, macho, por Rómulo 
1974 	Rorno Forte, macho, por Rómulo 
1978 	Abortou de Takako 

Campanha de Romo Ferte 

Cristal (Rio Grande do Sul) 
Ano 	Apres. 	1,0 $ 	2 0 5 	 3.°s 	4.0 i 	5°, 	Desc, 	1,°s 	Cols. 	Total 
1977 	 6 	6 	- 	- 	- 	- 	- 	391.000,00 	- 	391.000,00 

Observações: Roma Forte participou do VIII Prêmio Turfe Gaúcho em 700 m, realizado a 11 e 12 de dezembro de 1976, levantando uma .11-
minatórla • finalizando terceiro (Cr$ 75.000,00) no encontro final. 

o 

o 

Li 
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.19DE MAIO .GPACCRGS•1.400 m• AREIA • 

Romo Ferte 
GP Associação dos Criadores do Cavalo do Rio Grande do Sul -- dia 

1.0 de maio - 1.400 m - (areia). Para produtos de 2 anos, adquiridos em 
leilão ou no mesmo apresentados, com preço base não superior a Cr$ 
50.000.00. Prêmios: Cr$ 155.000,00, sendo Cr$ 1001.000.00 ao primeiro; 
Cr$ 25.000.00 ao segundo: Cr$ 15.000.00 ao terceiro: Cr$ 10.000.00 ao 
quarto e Cr$ 5.000.00 ao quinto colocado. 

1.0 - ROMO FERTE (macho, castanho, 2 anos, do Rio Grande cio 
Sul, por Rómulo e Neferté, do Haras Pangaré), 55, S. Rodrigues. Trei-
nador, C. Teixeira. 

2.0  - JAMY (macho, castanho, 2 anos, do Rio Grande do Sul, por 
Polyway-Varuna, por Retiro, do Stud Guaíba), 55, A. Alvani. Treina-
dor, 1. Oliveira. 
3,0 - ILOZONE (macho, castanho, 2 anos, do Rio Grande do Sul, 
por Sabot-Monografia. por Guaycurú, do Haras Cambará), 55, A. Es-
pinosa. Treinador, P. S. Lopes. 

4 0  - MAJOR KID (macho, alazão, 2 anos, do Rio Grande do Sul. 
por Mahatma-Platina, por Origan. de Luzardo Franco), 55, S. Macha-
do. Treinador: D. Chichurra. 
5,0 - ENVIADO (macho, castanho, 2 anos, do Rio Grande do Sul), 
por Estalor e lJvacha, por Johnny Reed, de Roberto G. Faria), 55, A. 

Treinador. J. S. Mota. 
A seguir, b.". El Púnico (Estheta'Kephir, por Zefir). 55, N. Pires: 

7 1' Glnkjo (Kalapalo-Carrina, por Big Red), 55, M. Silveira; e 8 1 . Vi-
trice (King's Favourite.Nemrod, por Torpedo), 55, J. Reis. Não correu: 
Jacobito. 

Tempo. 1244/10, (recorde). Diferenças: 6 corpos e 7 corpos. Cria-
dor de Rumo Fcrte: Haras Pangaré. 

Nota: Os demais dados sobre Romo Ferte podem ser encontrados no 
registro de sua vitória no GP Taça de Cristal, neste mesmo número. 

Romo Ferte manteve-se invicto na atual temporada, no Cristal, dispu-
tando o 11 GP Associação dos Criadores do Cavalo do Rio Grande do 
Sul, primeiro clássico do terceiro bimestre deste ano. Era o franco favori-
to da competição, na qual terminou quebrando em um segundo e linha o 
recorde dos 1.400 m, com 24'4", que pertencia a Hernoni, desde fins de 
1975. Romo Ferte impôs-se a seus oito competidores praticamente (te um 
extremo a outro. Vitrine e Ilozonc largaram em seu encalço. Na curva, 
Iloze passou por Vitrice e tentou alcançar o ponteiro. Este se livrou dos 
rivais, sendo solicitado a fundo em busca de novo recorde, enquanto 
Jantv progredia muito e vinha formar a dupla vencedora. Ilozone atrasou-
se para terceiro, precedendo Major Kid e Enviado, ambos no marcador 
premiado. 

n 
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•RIFLE. 
Clássico Profissionais do Turfe— dia 8 de maio - 2.100 m - (areia). 

Para animais de 3 anos e mais idade. Prêmios: Cr$ 38.750,00, sendo Cr$ 

25.000.00 ao primeiro; Cr$ 6.250,00 ao segundo; Cr$ 3.750.00 ao tercei-

ro: Cr$ 2.500,00 ao quarto e Cr$ 1.250,00 ao quinto colocado. 
1.0 - RIFLE (macho, castanho. 5 anos, do Rio Grande do Sul, por 
Fermont e Palmoa, de Airton F. Pereira e Mário G. Wanderley), 54, 
E. Souza. Treinador: H. M. Silva. 
2.0  - CHAMPOILION (macho, alazão, 3 anos, do Rio Grande do 
Sul, por Gel Crackin li-ÁrIas, por Right of Way, de José M. Pereira 

de Matos), 51, C. Alberna,. Treinador, M. Farias. 
30 - LEMIBOM (macho, castanho, 3 anos., do Rio Grande do Sul, 
POR Lemniy-Picçola. por Luzeiro, de Michael Kalil), 56. J. Reis, Trei-
nador, J. Ricardo. 

- CUT LASS (macho, castanho, 5 anos, de São Paulo, por Earl-
(lom 11-Uapiti, por Sandjar, de Celcy S. Marques), 58, L. Castro, Trei-
nador, P. 7.ó.imo. 

- CAM LIGHT (fêmea, castanho, 3 anos. do Rio Grande do 

Sul, por Ranurez-Caliandra, por Cáucaso. de Rachei de S. Chula), 
54. A. Alvaiti, Treinador, H. M. Silva. 

A seguir. 6°. Sacheen (Gavroche-Shalee. por Frederick), 54, S. Ma-
chado: 7°, Lord Trigo (Lord Vermouth-Tuhinha, por AI Mabsool), 54, 
A. Cassante; 8.0,  Deruí (Sheet Anchor-Lady Pan, por l.acydon), 51. W. 
Padilhrt; e 9°. Lait Fali-fax (Fairfax-Adrianée. por Aurreko), 58. E 
Garcia. 

Tempo, 2148/10. Recorde, Uleanto - 2'11"4/10 Diferenças: focinho 
e 6 corpos. 

Criadores (te Rifle: tJmberto e Caetano Campetti - Fiaras Pastor. 

O fotocharte interferiu para decisão do Prêmio Clássico Profissionais 

do lurfe, em cujo final figuraram Rifle e o favorito Champollion, que 

reaparecia depois de meses de ausência. Por diferença mínima, Rifle der-

rotou o adversário, enquanto Lemibom, afastado, finalizava no terceiro 

posto. Este último foi o ponteiro da carreira desde a largada, seguido de 

Deruí e ('hampotlion. Rifle progrediu para terceiro na reta oposta, aguar -
dando o resultado da disputa que se iniciou entre Lemibom e Champol-

lion tia curva final. Na reta, Champollion dominou Lemibom, mas a par -
tir dos 300 m finais passou a ser assediado por Rifle, que, avançado por 

fora, terminou por alcançá-lo nos lanches derradeiros. 

Fcrmont, o pai de Rifle, obteve cinco vitórias, com inclusão do GP Li-

neo de P. Machado, em Cidade Jardim, e mais três triunfos, com inclu-
SO (10 c;P Senador Pinheiro MeJrado e Prêmio Jockey Club de Cachoci- 

Campanha de Rifle 

Cristal (Rio Grande do Sul) 

RIFLE/MACHO/CASTANHO/1 971 /RIO GRANDE DO SUL 

Bois Roussei 
Vatout 

Wood Note 
Plucky Liege 

Cradie Song Hurrv On 

Fermont Verve  

Castigo 
Fuli Sou 

Côte d'Espogne Lo Cacho  

Côte Bosque 
Congreve 

 
Côte dOr 

Foxhunter 
Foxlaw 

 
Trimestral 

Away 
Fuil Sou 

Whi;por 
P cilmoa Woolicott 

Congreve 
Rinconete 	

lijici Boba 
Ucrânla 	

Poncho Tolero Tangente 	
MI Bronca 

ra do Sul, no Cristal. 

Palmoa. a mãe, ganhadora na Gávea, produziu: 

1968 - Camefitri, fêmea, por Golt 

1969Puquerra, fêmea, por Ourron 
19 70 - Palfe, fêmea, por Fermorri 

1971 - Riflo, macho, por Ferrnont 

1972 - Complication fêmea, por Fermoni 

19/3 - Abortou de Ferrnont 

1974 - Não foi padreada 

1975 - Vazia de Fiddlesticks 

Ucrânia, avó, com duas vitórias no extinto hipódromo tios Moinhos de 
Vento, produziu: 

1960 - Wake, fêmea, por Away 

1961 - Palmoa, fêmea, por Away 

1966 - Figadal, macho, por Dadú 

1968 - Camiguin, macho, por GoIf 

1969 - Parruda, fêmea, por Quirori 

1970 - Fonte Luminosa, fêmea, por Ferrnont 

19/1 - Ranger Rever, macho, por Lord Ricardo 

1972 - Palombirra, fêmea, por Fermont 

Ano Apres. ].O s  2.0 1 3°s 40$ 5•0 Desc. 1.01 Cola. Total 

1974 4 2 1 - - - 

- 

1 

— 

36.000,00 

6.000,00 

1.500,00 

13.000,00 

37.500,00 

19,000,00 1975 3 1 1 1 - 

1976 6 2 - 1 2 — 1 14.000,00 4.600,00 - 	 18.600,00 

1977 5 3 1 1 - - - 39.000,00 2.800,00 41.800,00 

Total 18 8 3 3 2 - 2 95.000,00 21.900,00 116.900,00 

.5 DE JUNHO. CLÁSSICO EMÍLIO G. MEDICI • 2.200 m a AREIA. 

Paco Rabanne 

o 

Prêmio Clássico Emílio Garrastazú Médici— dia 5 de junho - 2.200 
rir - (areia). Para animais de 3 anos e mais idade. Prêmios: Cr$ 38.750,00, 

scnd Cr$ 25.000,00 ao primeiro: Cr$ 6.250,00 ao segundo: Cr$ 3.750,00 
ao terceiro; Cr$ 2.500,00 ao quarto e Cr$ 1.250,00 ao quinto colocado. 

1.0 - PACO RABANNE (macho, tordilho, 3 anus, do Paraná, por 

Geurge Raft e Glória II, de João Carlindo), 54 kg. S. Machado. Trei-
nador, O. M. Gumes. 
2.0  - FANERANTO (macho, castanho. 4 anos, do Rio Grande do 

Sul, por Fanfar-F.ldúnia. por Elpenor, de Breno Caldas), 60 kg, A. AI-
anti. Treinador, E. topes. 

3,0 - PERGAMINHO (macho, castanho. 6 anos, do Rio Grande do 
Sul, por Alabastro-Ouroara, por Aram, de Paulo Fuhrmeister), 62 kg, 

O. Pires. Treinador, J. Ricardo. 
40 - RIFLE (macho, castanho, 5 anos, do Riu Grande do Sul, por 

Fermont-Palmoa, por Away, de A. F. Pereira e Mário G. B. Wander-

1ev). 56 kg, E. Souza. Treinador, H. M. Silva. 
5. 0  - CUT LASS (macho, castanho, 5 anos. de São Paulo, por Earl- 
dom II-Uapiti. por Sandjar), 52 kg. A. Colares. Treinador, P. Zózimo. 
A seguir. 6°. Monolítico (Snowbird e Mon Citou, por Accordeon), 52 

kg. M. Vaz: 7°. Chogú (Zabay e Rineonada, por Angélico). 52 kg, A. 
Espinosa; 8 0 . Changodor (Mulato e Boara, por Winter Crop); 9,0,  Lan' 
tyan(Camhremont e Pasion, por Sideral), 52 kg, C. Alhernaz. 

1 enipo, 218 -8/ (areia leve). Recorde, 2176/10. lileanto, Diferen-
ças. 3 corpos e meio e 6 corpos. Criador de Paco Rabanne: Haras Rio 
dos Papagaios. 

Nota: Os dentais dados sobre Paco Rabanne podem ser encontrados 

no registro de sua vitória no GP Cel. Caminha, neste mesmo número. 

Paco Rabanne reapareceu no Prêmio Clássico Emílio Garrastazú Mé-

dici, no qual fui eleito novamente franco favorito, reabilitando-se da exi-

bição anterior. Desta feita, a posse da vanguarda não lhe foi negada, a 

despeito da insistência do cotado argentino Lantyan. Fancranto, terceiro 

apostado. Chagú e Rifle ocupavam as posições imediatas, com Pergami-

nho e Changador no fundo do lote. A carreira seguiu nesse mesmo ritmo 

até os últimos 1.000 itt, quando Lantyan começou a esmorecer e Faneran-

tu investiu sobre Paco Rabaitne. Este corria fácil, à vontade, e não se dei-

xou alcançar, fugindo do adversário da reta de chegada, enquanto Perga-

minho progredia e finalizava entt terceiro à frente de Rifle, com Cut Lass, 

um dos azares, no final do marcador premiado. 
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.12 DE JUNHO u CLÁSSICO TULIO ARAUJO. 1.400 me  GRAMA. 

Dona Jorgita 
fl 

Prêmio Clássico Túlio Araújo— dia 12 de junho . 1.400 m - (grama). 

Para éguas d or e 3 anos e mais idade sem vitca clássica. Prêmios: Cr$ ...  

38.750.00. sendo Cr$ 25.000.(() 5 primeira; Cr$ 6.250.00 é segunda: Cr$ 

1750,00 à terceira; Cr$ 2.500,00 à quarta e Cr$ 1.250.00 é quinta colo-

cada. 
1 .° - DONA JORGITA (fêmea. alazão. 3 anos, do Rio Grande do 

Sul, por FI Taura e Meta Bulia, do Haras Valparaísn), 54, N. Pires. 

Treinador: J. S. Mota. 

2.° - KOZUTA (fêmea, castanho, 3 unos. de São Paulo), por Dar-

da Il-Gatixa. por Pharel. cio Haras Francisco Ervino), 54. J. Reis. 

remador; N. Camargo. 
30 - GINGIBRINA (fêmea. tordilho. 3 anos, da Argentina, por 

Jcri'v Honor e Gerénica, por Casanciva. cio Haras Ltapuí), 56. O. Batis-

ta. Freinador: J. S. Mota. 
40 - DELUSA )fêmea. castanha. 4 anos. tio Rio Grande do Sul, 

por Sheet Anehor-Ladv Fan, por Lacvdon. de Elias A. Saida). 56, Ai. 

Alvani. Treinador, A. V. Porto. 

5.0  - DERUI (fêmea, castanha, 4 urros, do Rio Grande do Sul, por 

Sheet Anchor-Lady Fan, por Lacvdon, de Elias A. Saida), 56, A. Alva-

o). Treinador. V. Porto. 

A seguir, 6.0.  Altesse Royale(Albor e Licraina, por Indócil), 5h, S. 

Davis. 7 0 , Argelina (Piraquê e Cahdea. por Cumelen). 57, B. S. Almei-

da: e 8 1 , Xinoca (Gabari e Respiga. por Antelami). 56. C. Alhernaz, 

Não correu: Macembó. 
lempo: l'25"4/10 (recorde) (grama leve). Diferenças: meio corpo e 2 

corpos e meio. Criador de Dona Jorgita, Haras Itapuí. 
Kozuta desalojou Gingibrina e Argelina, que haviam largado na dian-

teira, e se colocou à testa do lote. Derui e Dona Jorgita corriam depois. 

A ponteira firmou-se na posição. mantendo-se Gingibrina e Argelina em 

sua perseguição até a reta de chegada, na qual Delusa e Dona Jorgita in-

gressaram nos quarto e quinto lugares, respectivamente. Com  melhor 

ação que as rivais. Dona Jorgita avançou para segundo a 300 m do disco, 

atacando Ko,uta no final. A vanguardeira não resistiu é adversária e en- 

tregou-lhe o posto nos últimos 100 m. Gingibrina, a favorita, manteve o 

terceiro. procedendo DeliLsa e Deroi. 
El laura, o pai de Dona Jorgita, venceu cinco provas na Argentina, 

das quais duas na esfera clássica. 
Meta Bulhi, vencedora de cinco carreiras na Argentina produziu: 

1973 	Dona Jorgita, iémea, por El Taura 

19/4 	El Pharaon, riacho, por Esttur 

1975 	Farabi, macho, por Macip 

Garantida produziu: 

1962 - Genética, fêmea, por Gubón 

1963 - Meia Bulia, fênica, por Magabit 

1964 	GaraLrorca, tónica, Dor Narrador 

aro 1966 

DONA JORGITA/FÊMEA/ALAZÃ/1973/RIO GRANDE DO SUL 

Again 
Foxhunter 

Encore Mieuxcé 
Imbroglio 

Bohram 
ChtIglIa 

KIgilo 	- 

El Touro 
Embrujo  

Nigromante 
Niguó 

Vasquero 
Top Coat 

Jeannette 
Goyesca 

Tornado 
Tourbillon 

Roseola 
Nagobit 

Navarro 
Majestoso 

Moba 
Meto Bulia Sind 

Singapur Royol Dream 
Garantida Aden 

Agorera 
Creta 

e 

e 
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.DONA JORGITA. 
Campanha de Dona Jorgita 
Cristal (Rio Grande do Sul) 
Ano Apres. 1 .s 2.°s 3.°s 4.0 5 5.° Desc. ].Os cais. Total 

1976 7 1 — 1 - 2 3 15.00000 3450,00 

1977 6 3 1 1 1 — — 
- 	3 	- 

49.00000 

64.000,00 

6.000,00 55.000,00 

Total 13 4 1 - 	2 1 2 9.450,00 73.45000 

.26 DE JUNHO•GP CONTINENTAL1.5OO mGPAMA• 

Gasco 

o 

NUÁ 

GP Continental - dia 26 de junho - 1.500 m - (grama). Para produ-

tos nacionais de 2 anos. Prêmios: Cr$ 38.750.00, sendo Cr$ 25.000.00 ao 

primeiro: Cr$ 6.250.0(1) ao segundo: Cr$ .3.750.00 ao terceiro: Cr$ 2.500,00 

ao quarto e ('rS 1.250.M ao quinto colocado. 
1.0 — GASCO (macho, castanho. 2 anos, do Rio Grande do Sul, 
por Mujalo e Relika, de Clovis D. Soares), 55. S. Rodrigues. Treina-

dor, inrão 1 opes. 
2. 0  — TIJANO (macho, alazão, 2 anos, do Rio Grande do Sul, por 

Ia e Choperia - por A rabiar> Night . (te Domingos Mincarone) , 35. A. 
Colares. rei ia dor, Eldi Rocha. 
30 — Argot (macho, alazão, 2 anos, do Rio Grande do Sul, por 

Empirc c Hasvaianm, por Manguarí. de Dirceu Kiev). 55/56-A. Alva. 

um. '[reinador. Tomai, Oliveira. 

4. 0  — CALIE FLORIDA (fêmea, castanho. 2 anos, de São Pauto, 

por Coaraido e Jovial Princess. por Jovial Juror. de Paulo Barreto Sá 

Pinto), 53, M. Vai. Treinador, Clovis Dutra. 

50 — ALARES (macho, castanho, 2 anos, do Rio Grande do Sul. 

por Admirer e Laurv. por Eslator, de Anibal Bastos). 55. M. Silveira. 

Irciriador. Amo Alterniann. 

.\ seguir. 6.', Ilozono (Sabol e Monografia, por Guaveurú), 55, E. Li-

iria: 7.". El Condottiere (Fiving Boy e Gambarra, por l'rosper). 55, S. 

Machado e 8.'. Orfil ( Sobresa] lo e '[atra, por Morumbi) . 55, J. C Asila. 

leiripo, l'33''e 10 (grama úmida). Recorde. t'31''8/ 10. de Aniquila-

(lora. l)ifc:enças, 2 corpos e 1 corpo. Criadores (te Gasco, Onor e Fran-

cisco E. Marcaritônio. Haras Socorro do Sul. 

ËI C'ondottk're, invicto em (luas apresentações, foi o ponteiro desde a 
largada, perseguido por Tijano e Alares. Casco ficou no lote intermediá-

rio. O favorito conservou-se na vanguarda até a reta final, quando Inves-

tiram Alares, lijano e Argot, buscando decidir a carreira. Enquanto El 

Condotticri esmorecia. Casco infiltrara-se Junto à cerca interna, alcan-

ça n do lij ano e A rgot nos ú Iti ritos IDO metros. 

Mujalo, o par de Casco, venceu nove provas na Gávea, uma delas em 

Campanha de Gasco 
Cristal (Rio Grande do Sul) 
Ano 	 Apres. 1 	1 .°s 	2.°s 	3.0 5 

1977 	 7 	 2 	 — 	 —

+4.Os 

— 

tempo recorde, na grama (1.300 iii em 76s 4/5). 

Rclika. a mãe, registrou 3 vitórias cm Marorias e mais 3 no Cristal. 

No haras, prod uiiu 

1967 - Rebelado, macho, por Burú 

1968 — Acorazada, fêmea por Laurel 

1969 - Vazia de Laurel 

19/0 - Cri Huapi, fêmea, por Laurel 

1971 — Docker, macho, por Esterhazy 

1972 - Vazia de Mujalo 
1973 - Produto morto por Laurel 

19/4 — Gasco, macho, por Mujalo 

Rclika morreu em 175. 

GASCO/MACHO/CASTANHO/1 974 /RIO GRANDE DO SUL 

Roilc 
Brldal Colori 

Nordlc 

Normandlo 
Pharls 

Mujalo 
Chope du 

Badruddln 
Biockumoor 

Apple Cidor 
Uka jato 

Lutocla 
Trinidad 

Bat'tlo Grond 
Hyporion 

High Tabie 
Bacholor's Faro 

Realista 
Crapotto 

Conyreve 

Rellko 
Deito 

Rulor 
Craganour - 	. 	- 

Monlka 	
KOUI ,rcn 

Mosquoto 	
Filon 

Merrimar 

5,0 $ 	1 	Desc. 	1 	1,0$ 	1 	Cols. 	1 	Total 

4 	1 41.000,00 	1 1.000,00 1 42.000,00 
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.26 DE JUNHO.GP CEL. CAMINHA.3.000 muAREIA. 

Paco Rabanne 
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1 

GP Cei Caminha (terceira piova da Tríplice Coroa) — dia 26 de ju-

ir tio - 3.( X)0 m - areia). Para produtos nacionais de 3 anos. Prêmios Cr$ 

Su.00UX). sendo ('r$ 40.(XX),(X) ao primeiro; Cr$ 10.(X30,00 ao segundo e 

C r$ 6.0(X) .0)) ao terceiro colocado. 

1.0  — PACO RABAN 	m NE (acho, tordilho, 3 anos, do Parani, por 

O r'orge Ra f1 e ti orla II de João Carlindo) , 56. S . Machado. Treina-

dor. Osw ai (10 M. Gumes. 

2.0  — CI-IAMPOLIION (macho. ala,ão. 3 anos, do Rio Grande do 

Sul, por Get ('rackin 11-Ai!as, por Righr of War. de José M. Pereira 

de Matos) .36, C. Aibernae - Treinador, Milton Fartas. 
30 — GASPACHO (macho. alazão, 3 anos, de São Paulo, por Sau-

age-Orv,a, por Jackmar. do Haras Jatoba), 56, J. C. Avila. Treina-

dor, Lui, DAr lia. 
Tempo: 192s 2. 5 (recorde). Areia úmida. Diferenças: vários corpos e 

si ri os corpos. Criador de Paco R aban ne: Haras Rio dos Pap agalos. 

Quebrando recorde do argentino Ví,eaino. ganhador do GP Bento 

Gon çalvcv . Ir á qu i n ir anos, Paco Rab anne levantou a terceira e última 

lirma da r rip ice coroa gaúcha. o GP Cel. Caminha. Ganhou de uni ex-
tremo ao outro, sempre seguido de Champoilion. que jamais conseguiu 

aproximar-,w do poiltei ro . Na reta, Paco Rabanne fugiu mais de 01am-

1 7 01 lin , que se most rui a cansado, enquanto Gasp acho. que  completa v a o 

lote, terminal a em terceiro, murro longe. 

Gcorge Raft . o j1ai dC Paco Rabanne, trouxe 3 si tórias dos Estados 

Unidos, obiidas nos hipódromos de 'l'ropicai Park e Hialeah Park e sete 

crloeaçdr's. estas registradas em Aqueduct e Monmouth Park. 

(Poria II. importada do Uruguai. 1rroclu,iu: 

1970 	Foriune Hunter rirochO, por Judô 

- 971 	S !'ni7tl0l5 

Campanha de Paco Rabanne 

Cristal (Rio Grande do Sul) 

1972 - Solong, tômea, por George Rafi 
1973 	Paco Rabanne, 17 vilórias, inclusive o Clássico Emílio 
GarrastaLu Módici e o GP Ce[. Camrrhal, m:hr, por Goorcie 
Rait. 
1974 .- S/notfcias, por Ustirrov. 

1975 	Não foi coberta 
1976 	Não foi coberta 
Glória II morreu em 6 de mar) de 1075. 

PACO RABANNE/MACHOTTORDILHO/1973/PARANÁ 

Polynesion 	
Unbreakable 

Nativo Dancer - ______________ 
Biock Polly 

Gailha 	
Dlscovery 

Georga Raft 	____________ - 	 Myako 

Blue Larkspur 	
Biock Servant 

Biossom Time 

iSay 	
Disc Donc 

Alolt 

Soductor 	
Suma 

Strip the Wlllow 
Persuasiva 	

Policurá 
Congrevo 

Miion 	
Mias Haverfield 

Goyola 	
m Ado', Apple 

Cafua 

oy aluo 

Manolo 

Gloria li  

Jour do Glolro 

o 

Anos 

1976 

1977 

Total 

Apre;. 1 0 ; -- 2.°s 1 	3.°s 4.01 50s Desc. 1, 00  Cais. Total 

24.000,00 

- 	147.50000 

2 

5 

2  -1 — — — 24.000,00 — 
3 

5 

2 — — — — 115.000,00 32.500,00 

7 
2— - — — — 139.000,00 32.500,00 

_ 
171.500,00 

Cidade Jardim (São Paulo)  
1976 	- 	3 	

[ 	
3 	

[ 	— -- 	— 	 — 	- — 	
— 	108.000,00 	— 	108.000,00 

Total 
Geral 	 10 	

[ 	
8 	

[ 	
2 	 — 	- 	 — 	247.000,00 	32.500,00 	279.500,00 

o 

a 
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PARANÁ 

.8 DE MAIO .GP MOYSÉS LUPION.2.000 mu AREIA . 

Zabid 
GP Moysés Lupion 	- dia 8 de maio 	2(X))) ni - (areia). 	Para ani- da ao haras, teve este desempenho: 

1969 	- 	Vintciiiffle, fõoiea, por Hypocrite mais de 3 e iliais anos. 	Prniios: ('r$ 	12.(XX),00. sendo Cr$ 8.000,00 ao 

priniciro: Cr$ 2.(XX).(X) ao segundo: Cr$ 1.200.00 ao terceiro e Cr 	800.00 1970 	- 	Xivará, tõrnea, por Bonaidirn • .co quarto c'uloeado. 1971 	- 	Zsrbpd (9 vitórias, inclusive o GP Moysés Lupion, no Ta 
1 .° 	- ZABID 	(incidiu,  aLc,ãu,5 anos, do Paraná, por Boipardim 	' 

rumã) 	macho 	por Bon'ardirri 
Pra) juba, do Stud 1-:speraiiça) 	61, O. Loc,cr. Treinador. F. 	Loeier. 

1972 	Aracaju, macho, por Egoísmo 
2.0  - HAWAIAN STRONG 	(niacho, alazão. 4 anos. riu Argentina, 

19/3 	- 	Vazia do [as 
por ilvphen-1 hidiaira. por 1 hidias. de Carlos Duncleo Jtinior). 	(cO. 	A. 

Zanin. Treinador, F. A. Marussi. 1974 	- 	Gay Castie, rnn:ho, por Quucksilver 

3,0 - XUCARAV 	(macho.  alazão, 6 anos, do Paraná, por Bonjar. 1975 	— 	(;oy Doe, rriacho, por Hubris 

diui-Monteiiianá. por Monterreal. do Haras Maná). 81, 1. Sou,a. Trcb 976 	- 	Sem notíc..uas. 

nador, A. A. Offieira. 
ZABID/MACHO/ALAZÃO/1971 /PARANÁ 4O_ LEOPARDO ! 	castanho, 6 anos, do Paraná, por Egoís- 

mo-(liristiime. por Profundo, rio Si ud Cinco 1 mi tios), 	M. . 	S . 	Barbosa. Tourbilion 
Ksar 

Treinador, A. Menegolo. (não completou o percurso). Fort Napoleon 
Oumban — 

'-"11 -4 , 10, 'lempa. 21541 lO (areia leve). Recorde, 	 de Hei. Diferen- 
R 	b Roque brune 

Motrico 
'/.ahicl. ças. 6 corpos e 7 corpos. Criador de 	Haras S. Joaquim. - 	. 	. 	. .. 

Boniordim 
Medea 

I.eopardo fui o primeiro a surgir tia  liderança, posto que ocupava ao Atorus 
passar pelo disco, pela primeira vez, seguido de Xuearay, com Zahid em Formasterus 

Formoi" 
terceiro. Em quarto, completando o 	cite. 1 lawaian Sirong . O panorama Novarra 

Tomy II 	- 
da prova não se alterou até os 40{) melros, quando Zabid foi levado ap me- Tacy - 
corar a ponta, iniciando luta com Leopardo, 	nas este ao fugir nova men- Bois Roussel 
me, inaneou nos 200 melros finais. ficando fora do parco. Zabid tomou, Swallow Toil —; 	 '--- - 

Schiaparelll 
então. a primeira colocação, abrindo v anta eni . com 1 Iawa 1 ciii S t rong me- Timão 

Xing Salmon 
II coran do para segundo. Xuca rav em terceiro, distan ci ciclo também. Nuvem 

Bonjardini, pai de i.cihjd, um alazão nascido em 1958. é um filho de Pratinho 
Co  

Port Napisleon e Navarra, por Formasterus. Em sua campanha nas pistas Resalao 
Adom s Apple 

eonscgtnim 6 vitórias e várias colocações. Quand Meme 
- Chusca 	- 

Pratinica. mãe de '/,abid, é tirita piircinaense, nascida em 	1961, por Ti- Equis 
Çoeur 

não e Qoand Même, por Resalao. Registrou nas pistas 9 vitórias e, leva Ee 

Campanha de Zabid 
Tarumã (Paraná) 
Ano Apres. 1.°s 2.°s 3 , 05  4 ,0 5  5,05 Desc. 1.°s Cais. Total — 
1974 4 1 - 1 1 - 1 4.000,00 1.000,00 5.000,00 

1975 3 2 - - - - 9.000,00 450,00 9450,00 

1976 4 1 2 1 - - - 10.000,00 7.500,00 17.500,00 

1977 2 1 1 - — —. - 8.000,00 1.750,00 9.750,00 

Total 13 5 3 2 	- 2 - 1 31.000,00 10.700,00 41.700,00 

Cidade Jardim (São Paulo) 
1974 8 — 3 2 3 - 27 .2 00,0 0 27.200,00 

975 11 1 1 6 1 2 - 20,000,00 34.000,00 [ 	54.000,00 

1976 15 3 2 - 2 - 
2 

8 

8 

66.000,00 17.600,00 83.600,00 

Total 34 4 6 

9 

8 

10 

6 86.000,00 

117.000,00 

78,800,00 

89.500,00 

1 	164.800,00 

Total 

Geral 
9 8 2 9 f ' 6.500.00 

.15 DE MAIO .C. BENTO M. DA ROCHA. 1.300 m .AREIA. 

o 

Lord WHilam 
Clássico Bento Munhoz do Rocha 	dia 15 de maio - 1.300 iii 

(areia). Para produtos nacionais de 2 anos. Prêmios: (.'r$ 22.500,00. sen-

do Cr$ 15.000,00 ao primeiro; Cr$ 3.750,00 ao segundo: Cr$ 2.250(X) ao 

terceiro e ('r$ 1.51)0.00 ,io quarto colocaria. 

1.0  - LORD WILLIAM 	(macho, alazão, 2 anos, do Paraná, por 

Computador e 'ferir. de Renato C. Espírito Santo). 55, A. Bolino. 

'Frei nador. E. P. Grisso, 
2.0  - BLESSED GARDEN 	(macho, castanho. 2 anos, do Paraná. 

por Pinhal' Bel coloria - por Quintitius) . 55. J. Cardoi.o. Treinador, B 

Marguerirte. 
3,0 — QUERANDI (macho. castanho, 2 anus, do Paraná. por King's 

Catv ii- lassa, par Ciçal, do 1 luras Puimital). 55. W. Lopes. Treinador, 

3. U - Santos. 
4,0 - DEBIQUE (macho, alazão, 2 anos, do Paraná, por Selenio 

Cnn Aniour, por Yata Nahucl, do Haras Diamante), 55, L. Veríssimo, 

Treinador. C. 11 . 

A seguir, 5. Quamary(Kitig's Cateh-Snow Gatc, por Snow Cal), 53, 

J. Azevedo: 6.', Quo Vadis ) ('igal-Loirita. por Coball), 55, O. B Silva; 
70  Pele Vermelha (In ('oinand-Mecha Robia, por Fair 'Frader), 55, O. 

Oliveira: e ))0  Dilon i Sobresalt(>-Danuene. por Fastener) .55. J. A. San-

tos. 

'l'empo. 1234 10. (ateia úmida). Recorde, l'22 - 01; lO, de Dante Mas- 

o 
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11 •LORD WILL IAM . 
cara e ('ou Rodeie). ). LII [creu ça paleta e cabeça Criador de Lord Wil lit 
Renato C. Espírito S.oiio. 

O (lassico Bento M o iihoi da Rocha Neto apresentou desenrolar su-
estivo, com 1 .ord Williani vencendo ciii firme atropelada, na boa marca 

de l'23 -4`11).  l)ebiq ue correu na [rente, seguido inicial mente por Blessed 
Garden, que se atrasou na cnn a para terceiro, permititido a passagem de 
(Juerandi, por lota. Naquele ponto, IÁiril Williatii ainda corria tia penúl' 
tinia posição. Alcançada a reta. Queran di dominou Debique, depois de 
breve luta. inas nos 2(K) metros finais recebeu o duplo ataque de Biesseil 
(ia rden e 1 .ord W i liam, este atropelando mais de trás. Os trás lutarem e 
Lord Williun ainda livrou pescoço sobre Blessed Gardeti , este com cabe-
ça sobre Querandi. 

Computador, pai de Lord William, uni nacional nascido em 1966. cor -
reu apenas 3 veles, obtendo 2 vitórias, inclusive no Prêmio Javnie Torres. 
Sofreu depois unta lesão, que o afastou das pistas. 

leita, mãe de Lord William . uma castanha nascida rio Paraná, em 
1903, teve 4 vitórias ciii sua passagem pelas pistas. Levada ao haras 
apresentou este desempenho: 

1969 - Batigú, macho, por Fuji Yama 
1970 - Cimbalú, fêmea, por Zabay 
1971 	Vazia de Zabay 
1912 - Pitchi, fõrnea, por Labay 
973 - PinhaJhi, macho, por Pinhal 

Campanha de Lord William 
Tarumã (Paraná) 

1974 - 	 1 ord William, macho, por Computador 
1975 S o de Milord 
1976 Nolo, fêmea, por Ridro 
1977 	- Coboita, por Ridro 

Bola Roussel 
Swallow Tail 	Schiaparelll 

Código 	 ' ______ - 
King Solmon 

Oelio 	 Ultimo Thule 
Computador 	-- -- 

- 	 FairTriol 
Foir Trader 

Otawa 
ma 	ar  

Huely Zorro 	- 
- Ãlcmska 

Gainsborough 
Solaria Sun Worshlp 

Red October 
Myrobelia 

Tetrotemo 
Dolabelia 

Todo Foxhunter 
Fox Cub Dorina 

Danzarna Buen 0 1 0  Donna Domasquina 

a 

Ano 	Apre 	1 .°s 	2.°s 	3.°s 	40 	 50 	 Desc. 	 Cais. 	Total 

1977 	 2 	2 	- 	- 	- 	- 	23.000,00 	8.000,00 	31.00000 - 

Correu ainda nas eliminatórias e em uma prova de cosoloço do III GP Turfe Paranaense, onde foz terceiro. 

.22 DE MAIO.IV GP BRASIL DE AMADORES.] .600 miAREPA. 

Alester 
GP Brasil de Amadores 	dia 22 (te maio - 1.6(X) nt ' (areia). Para 

aniitiais de 4 e mais avios. Prêmios: (,'rS 30.00(1.00. sendo Cr$ 20.000.00 
ao prinicito: Cr$ 5.(XX).00 ao segundo: Cr$ 3.000.00 ao terceiro e Cr$ 
2.((0)). (Xl ao quarto colocado 

1.0  - ALESTER 	( ttiacho. eastatiho. 6 anos. de São Paulo, por Si' 
nus e Pa ulinha . de Francisco Nelson Chagas). 60, P. J. Costa Neto. 
'1 remador. C. P. ( itissti. 
2.0  - ROVAL LABEL 	macho, castanho, 5 anos, da Argentina, por 
I'sidiutii-Sol(lorée. por Sideral, do Haras Malurica), 60. J. Magalhães. 
Irei tiador, A. Santos Ei 1 Ito. 
30 - STANEMBERG (riacho, castanho. 5 anos, do Paraná, por 
Mot'ett- lufa, por Piraquê. do Haras Maná), 60. R. Bianehi . Ireina-
dor. A. A. Oliveira. 
4,0 - IMINENTE (macho, torililho, 9 anos, de São Paulo. por Ali 
Babá- Buriola. Por Astrólogo, de Theofilo de Oliveira Soii7a) . fiO. C. 
llva risto . Treinador, A. R. PcI anda, 
A seguir. 5°. Springtime II )Psidium.Flt'urasion. por Sideral), tiO. J. 

Parol iii; 6.", Hawoian Strong ( Hyphen- Phidiana. por Phidias) , 60. S. Pe-reira;  
7.". Conto Real, (Pinhal-Borb(>leta, por Dernah) - 60, J. Penido Ei-

Ilio; e 8.10.  Veleiro )( abari-Hvmnie, por Violotieelle). tiO. R. Mussi. 
Tempo. l'47 —  (areia leve). Recorde. 143'', de Jarrito. Diferenças, 

meio corpo e (1 corpos. Criador de Alester, Terezinha M. Guerra. 
Corridos os primeiros niciros, o ligeiro Springtirne II apareceu no pri-

meiro posto. livrando a seguir vários corpos de vantagem sobre Veleiro, 
este seguido de perto por Mester. Na entrada da reta Alester melhorou 
pura segundo e, a seguir, para primeiro. Mas sofreu forte ataque de 
Roval Label , que o dominou. correndo cm seguida para a cerca interna. 
Alester, porém, tirada por fora, soltou e ainda conseguiu livrar meio cor-
po de vantagem sobre o segundo colocado, ficando Statieni hcrg em ter-
ceiro. 

Sirius II. pai de Alcster, é uni inglês nascido em 1963. Correu 13 ve-
/es em seu pais de origem, para ganhar duas provas e conquistar 2 segun-
do.,> e 1 terceiro. Entre suas vitórias está a conquistada no Binderton Han- 

Campanha de A/ester 

Tarumã (Paraná) 
	4.05 Ano 	Apres. _I 	L2.0Ii  I  

1977 	 6 	1 	2 	1 	1 	1 

(lii.'ali. 
Paul inha. niãv' de A ester, desenvolveu titia eanipadha nas pistas, ten- 

do conquistado 7 vitórias. levado ao haras, teve este desempenho: 

1968 - Vazia de Captam Kidd 
1969 	- Delicado, macho, por Sinius 
1970 - Aleslen, macho, por Sirius 
1971 	- Vazia de Link 
1972 Baiseman, rmtacho, por Gajêo 
19/3 - Hopar, macho, por Galão 
1974 	- Impressão, fêmea, por Gajão 
1975 - Não foi padreada 
19713 	- Kautinha, fêmea, por Sinius 
19/1 	- Coberta, por GajJo 

LAESTER/MACHO/CASTANHO/1 970/SÃO PAULO 

Nasrullah 
Nearco 
Mumtoz Begum 

Nevar Say Dia War Admira[ 
Singing Gras s  

Boreale  
Sirius 	II Owen Tudor 

Abernant 
Rustom Mahal Even Star 

Sofori Moon Big Gamo 
Moo niton. 
Printer 

Sargento 
Mattolra 

Torpedo 
Barcarola 	

Helium 

Paulinha 	
Silenciosa 
C 

Mazorino 	
ongrevo 

 Médée 
Silvar Dou 

5.°s 	Desc. 	l.$ 	Cais. 	- 	Total 

1 	- 	20.000.00 1 4.800,00 	24.800.00 

Silvar Plate 	
Legatee 

 
Silvar Onlx 

L Í 

a 

a 
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•ALESTER. 
Cidade Jardim (São Paulo) 
1974 

1975 

1976 

4 1 

2 

1 

- 

1 

1 

- 

1 

2 	- 

1 

2 

- 15.00000 

34.000,00 

0.250,00 23.250,00 

40.800,00 8 2 6.800,00 

- - 1 	- 1 1 - 8.550,00 8.550,00 

1977 2 - - 1 

2 

- - 1 

5 

- 

- 	 3 

- 6.300,00 6.300,00 

Total 	- 19 3 3 3 49.000,00 29.900,00 78.900,00 

Campinas (São Paulo) 
1974 2 - 1 1 -  1.800,00 1 	1.800,00 

Total 
Geral 27 4 5 5 6 3 69.000,00 36.500,00 105.500,00 

•5 DE JUNHO.GP DINO BERTHOLDI.1.400m.AREIAu 

Blessed Garden 
GP Dino Bertholdi - dia 5 de junho - 1.400 m (areia). Para pro-

dutos nacionais de 2 anos. Prêmios: Cr$ 18.000,00, sendo Cr$ 12.000,00 
ao primeiro: Cr$ 1000,00 ao segundo; Cr$ 1.800.00 ao terceiro e Cr$ 
1.200,00 ao quarto colocado. 

1.0 - BLESSED GARDEN 	(macho, castanho, 2 anos, do Paraná, 
por Pinhal e Beladona. do Stud Nissei), 55. J. ('ardoso. Treinador, B. 
M a rgueritte 
2.0  - PELE VERMELHA 	(macho, alazão, 2 anos, do Paraná, por 
lo Com rnancl-Mecha Rubia, por Fair Trader, do Haras São Luiz de 
Goni'aga). 66. L. Veríssimo. Treinador, A. Santos. 
3,0 - DEMARCHI (macho, castanho, 2 anos, do Paraná, por Incai-
co.Arareada, por Anselmo, do Haras Mauá), 55, O. B. Silva. Treina-
dor, A. A. Olheira. 
4•0 - BUMERANGUE (macho, castanho, 2 anos. de São Paulo, 

por Quartier I,atiti-Leipzig. por Fort Napoleon. do Haras Jatobá), 55, 
M. Santos. [reinador, R. Urube Jr. 
A seguir. Fasclnator (Falkland-Fortaleza, por Ligonier), 55, A. Zanin. 
Tempo. 131 , 6/10 (areia leve). Recorde. 1294/10, de Japào. Dife-

rcnças.3 corpos e 2 corpos. Criador de Blessed Garden, Haras Gralha 
Azul. 

Nota: Os demais dados sobre Blessed Garden podem ser encontrados 
quando do registro de sua vitória no GP Juliano Martins, em Cidade Jar' 
dirn. 

Bumcrangue foi o primeiro a aparecer, mas o favorito Blessed Garden 
o seguia facilmente, na segunda colocação, com Dernarchi. Fascinator e 
Pele Vermelha depois, seguindo firme até o disco. Pele Vermelha, que 
corria longe. no último posto, atropelou pelo lado externo da raia e ainda 
chegou a tempo de formar a dupla, deixando Demarchi em Terceiro. 

o •12 DE JUNHO .GP BENTO DE MENEZES U1.600 mu AREIA . 

Lendário 

e 

GP Bento de Menezes - dia 12 de junho - 1.600 m . (areia). Para 
animais de 3 anos e mais idade. Prêmios: Cr$ 18.000,00, sendo Cr$ - 
12.000,0(1 ao primeiro: Cr$ 3.000,00 ao segundo; ('r$ 1.800.00 ao terceiro 
e Cr$ 1.200,00 ai) quarto colocado, 

1.0 - LENDÁRIO (macho, castanho, 4 anos, do Paraná, por Mas. 
tercu-Verorola. do haras 'I'aniandaré), 60, V. Matos. Treinador, R. 
Gusso. 

2.0 - ZABID (macho, alazão, 5 anos, do Paraná, por Bonjardim. 
Pratinha, por Timão, do Stud Esperança), 60, O. Loezer. Treinador, 
F. [oe,er. 

3,0 - VOSTOK (macho, castanho, 5 anos, de São Paulo, por Mous-
tache-Nini Bonbon, por Jatille. do Haras Ipiranga), 60, A. Bolino. 
Treinador, C. P. Gusso. 
40 - ROYAL LABEL (macho, castanho. 5 anos, da Argentina, por 
Psidium.Soldarée, por Sideral, do Haras Malurica), 60, L. Veríssimo. 
Treinador, A. Santos Filho. 

A seguir. 5 1 . Annandaio (lndian Classic.Smirna, por Rumor), 58, J. 
Azevedo; 6°, Hawaian Strong (Hvphen-Phidiana. por Phidias), 60, A. 
Zanin. 

Tempo. 144" (raia livre). Recorde. 143". de Jarrito. Diferenças, 7 
corpos e cabeça. Criador de Lendário, Haras Tamandaré. 

Annandale correu na frente, logo após os primeiros metros, seguida 
de perto por Vostok e Royal Label. As modificações só ocorreram na en-
trada da reta, pois até a curva Zahid e Lendário corriam nos últimos pos' 
los. Nos 400 metros, Vostok e Roval Label atacaram Annandale, enquan-
to Lendário iniciava sua atropelada, para dominar um a um os rivais e 
assumir a primeira posição. Vostok dominou Annandale, mas sofreu logo 
o ataque de Zahid, que o dominou e formou a dupla com o pilotado de 

Valdcci Matos, enquanto Royal 1.abel firmava-se em quarto, ficando em 
quinto Ao nandale 

Mastereu. pai de Lendário, cumpriu extensa campanha, correndo até 
os oito anos de idade. Conquistou 21 vitórias, inclusive no GP Governa-
dor do Estado e Prêmio 9 de Julho, em ('idade Jardim, e CP Paraná, no 
Tarumã. 

Lendário é o seu primeiro produto clássico). 

Verorola, sem campanha nas pistas, teve, no haras, este desempenho: 

1972 - Lendário, macho, por Masteréu 
1973 	Vazia de Mnsteréu 
1974 -. Abortou de Masteróu 

LENDÁRIO/MACHO/CASTANHO/11 972/PARANÁ 

Son'ln- Law 
Epigram 	

Flying SaIly 
Adil 	

Caianova 
Candid Lov.r Cana rco 

Cameronlan 
Scottlsh Uniu.. 

Scottish DIl.mma 	
Trustful 
Tal LJd DIn 

Dinorama 	- 

Coaraze 	
Tourbhlion 
Corrida 

Xaico 	
Rinha 	

Blue Baron 

Verorola 	
Zula 
British Empir. 

Emperor 	
Snnrh. 

Verono 

Masteréu 

Vernai 	
Chateauroux 
Lo Foulleu,e 

e 
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•LENDÁRIO• 	 • 
1975 Ozê, 	riacho, Mastvrréu 
1976 Abortou de Masteréu 

Verona, nascida em São Paulo em 1950, tem o seguinte comportamen- 
to no haras: 

19 	- Produto morto de Xasco. 
1965 Vazia de Xasco 
1966 - Verorola, fêmea, por Xasco 
1967 - Verasca, fêmea, por Xasco 
1968 Veron, macho, ml Xasco 

1969 - Vazia de Xasco 
1970 Vazia de Kahete 
1971 Drovana, fêmea, por Kahete 
1972 - Esmara, fêmea, por Pinhal 
1973 Vazia de Argoriaço 
1974 - Blessed Gay, macho, por Fenomenal 
1975 O Zé, macho, por Masterêu 
1976 - Abortou de Masteréu 
1977 	- Coberta por Masteréu. 

Campanha de Lendário 
Tarumã (Paraná) 
Ano 	 Apres. 	1 .°s 	2.°s 	3.°s 	4,°s 	5.0 5 	 Desc. 	1.1 5 	 Cais. 	 Total 

1977 	 2 	 1 	 - 	- 	 1 	 - 	- 	12.000,00 	550,00 	12.550,00 

Cidade Jardim (São Paulo) 
1975 7 2 1 1 1 1 1 50.000,00 11.250,00 61.250,00 

1976 4 - - 1 -2 - 1 - 10.800,00 10.800,00 

1977 3 - - - - - 3 - - 10.800,00 

Total 14 2 1 2 3 1 5 50.000,00 22050.00 72.050,00 

Gávea (Rio de Janeiro) 

1976 5 2 - - - - 3 550.000,00 - 550.000,00 

1977 1 - - - - 
- 1 - - 

Total 6 2 - - - - 4 550.000,00 - 550.000,00 

Total 22 5 1 2 4 1 9 612.000,00 22.600,00 634.600,00 
Geral 

.26 DE JUNHO .CLÁSSICO MANOEL RIBAS • 1.400 m . AREIA. 

e 

Chiberta 
Clássico Manoel Ribas 	dia 26 de junho - 1.400,00 m - (areia). 

Para produtos nacionais de 2 anos. Prêmios: Cr$ 22.500.00. sendo Cr$ 
15.000.00 ao primeiro: Cr$ 3.750.00 ao segundo; Cr$ 2.250,00 ao tercei-
ri) C Cr$ 1.500.00 ao quarto colocado, 

1.0 - CHIBERTA (fênica, castanha. 2 anos, do Rio de Janeiro, por 
Vasco de Gama e Clementina, de Carlos Dondco Jr.), 53, A. Zanin. 
Treinador, F. A. Marussi. 
2.0 - PELE VERMELHA 	(macho, alazão. 2 anos, do Paraná, por 
lo Cominand'Mecha Ruhia. por Fair Trader, do Stud 23 de Junho). 
55, L. Veríssimo. 'l'rcinador. A. Santos. 
3,0 - QIJELITZ (fêmea, alazã, 2 anos, do Paraná, por King's Catch-
Kowai, por Cigal. do Stird Nagao). 53. V. Matos. Treinador. J. M. 
Ferreira.  
40 - ZIRCON (macho. castanho. 2 anos, de São Paulo, por Pass 
lhe Word.Nefertcte, por Faublas, do haras Jatobá), 55, 1). Pereira. 
Treinador, R. Grube Jr. 
A seguir. 5°. YolIow Ribbon (Arlequino II-Happy Sprtng. por Mcli-

di). 51 R. Bueno: e 6 1 . Rlauato (Pinhal.Galingré. por Pinga Fogo), 55. 
W. Lopes. Não correram. Bacco e Debique. 

Tempo. 1316 (areia molhada). Recorde. 1294/10. de Japão. Dife-
renças. 2 corpos e 1 corpo. Criador de Chiberta, Haras Verde e Preto. 

Vasco de Gama, pai de Chiberta, já consagrado como reprodutor. era 
um castanho, nascido na França. cm 1973. Fcz campanha em seu pais de 
origem e nos Estados Unidos, tendo sido apresentado num total de treze 
apresentações. Conseguiu duas vitórias, um segundo. três terceiros e três 
quartos lugares. Na França, onde marcou suas duas vitórias, venceu o 
Prix du Printcmps e o Prix Royal Oaks. 

('tementinc. mãe dc Chiberta, é uma alazã, nascida rio Paraná, em 
1906. Ganhadora dc 2 provas, teve esta produção, quando levada ao lia-
ras: 

1971 	Cleval, fêmea, por Waldmerster 
1972 - Claviger, fêmea, por Waldmeister 

Campanha de Chiberta 

Tarumã (Paraná) 
Ano 	 Apres. 	1 0 $ 	201 	3,0v 	4.°s 

1977 	 2 	1 	1 	- 	- 	1  

1973 	Cleuzui, fêmea, Por Zuido 
1974 - Chiberta (1 vitória, no Clássico Manoel Ribas, no Taru-
mã), fênica, por Vasco de Gama. 
1975 	Cantadora, fêmea, por Quarlier Latio 
1976 - Charmrone, fêmea, por Si. Ives 

Yclloss' Rihbon cumpriu a primeira parte do percurso na posição de 
honra, modificando-se o panorama da prova na reta, quando Yellow Rib-
bott ficou e Chiberta iniciou dura luta com Pele Vermelha e Quelitz, do-
minando a situação a seguir, com segurança. Alcançou o disco com 2 
corpos sobre o pilotado de Valdeci Matos. enquanto Quelit, mantinha 1 
de vantagem sobre Zircon. 

CHIBERTA/FÊMEA/CASTANHA/1974/RIO DE JANEIRO 
Wlld Rlsh 

Wordon li 
Sans Tares 

Boi Barako Norseman 
Fleur dei Nolgos 

Avilo 
Vasco de Gama 

Prince Raso 
Prince Bio 

Biologi. 
Princese Bala 

The Cobbl.r 
Bala 

Mrs. Cldyni 
Bienholm 

Mahmoud 
Mah Mahal 

Mohdl 
BIue Lakipur 

Elpis 
Faucilie D'Or  

Clementin. The Phoenix  
Quiproquo 

BIu. Grau 
Folga 

Vatollor 
Modórée 1 Modo 

	

Desc. 	1.°s 	Cais. 	 Total 

- 	- 	15.000,00 	800,00 	15.800,00 

o 

e 

e 

e 
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SÃO PAULO 

• ESTATÍSTICAS DE JANEIRO A JUNHO DE 1977m 
REPRODUTORES Levino - 1961 4 2 2 	3 129.750,00 

)I?rrpbare,) 
Prod. Gan. Vil. 	Cois. Prêmios Xaveco - 1955 6 2 2 	6 128.250,00 

Majors Dilemma - 1956 21 9 15 40 1.229.70000 Maimbú - 1952 1 1 1 	3 109.000,00 
Orér,a) 

Milienium - 1968 24 11 15 30 1.184.500,00 
(.rpor.il) 

Texano - 1963 4 1 1 	5 94.500,00 
t,r,Ie) 

Earldom II - 1963 21 13 19 31 1.111.550,00 
I'eier 	(, I'ini e) 

Silver - 1965 4 2 2 	- 90.000,00 
)PorrrrqrIIo 

Zenabre - 1961 37 14 17 65 1.022.050.00 Tamino - 1962 2 2 2 	-. 90.000,00 

Xaveco - 38 14 17 69 982.900,00 
)Srrrg S") 

Frenchmans Creek - 1965 4 1 1 	6 83.250,00 

Tom Poker - 1961 19 12 16 38 977.500,00 
F,-hro) 

Torrr irol Princely Port)on - 1959 4 1 1 	6 83.250,00 

Ciga) - 1958 15 12 19 32 908.700,00 
Prr,,ce firo) 

Viziane - 1965 4 1 1 	4 83.250,00 
(4/jor4o,r) 

Pinha) - 1959 26 9 12 39 842.950,00 
)Farr irider) 

Ujíer - 1965 1 1 1 - 700,000,00 AVÓS MATERNOS 
Go,,,! 

Babar - 1964 19 11 15 32 689.800,00 Prod. Gan. Vil. Cois. Prêmios 

Fleet Son - 1962 17 6 9 42 688.100,00 
Coaraze 55 16 18 106 1.381.800,00 

Fie,: ,V.or,11.h) 

Vasco de Gama - 1963 34 10 10 63 663.000,00 
Nordic 40 17 19 70 1.118.100,00 
Ri)  

King Buck - 1964 16 9 10 26 608.600,00 
Adil 25 14 23 25 956.850,00 

IR rd.r) 
)F/'r'rarn) 

Zaluar - 1961 20 7 10 39 597.100,00 
Mogul 15 908.950,00 

 
6 10 26 

(Eboo) 

Paddy's Light - 1963 24 7 7 43 581.000,00 
Fort Napoleon 35 12 15 59 806.950,00 

))i 	P.rdd>i 
Ti!!) 

Pasa the Word - 1962 27 6 9 40 552.050,00 
Cigal 12 5 8 12 801.300,00 
1id 

Levino - 1961 24 8 10 29 536.800,00 
Rayat Chiei 19 11 14 45 727.300,00 

P 	Ch,',l(er) 

Sobresalto 20 7 8 27 524.250,00 
Dernah 19 706.200,00 

 
10 14 43 

)Ta:Jo) 

Link - 1965 20 9 12 32 520.000,00 
Choir Boy 2 1 1 1 701 .300.00 

(A,o,i 	ifii,') 

King's Favourite - 1960 20 9 15 35 516.050,00 
Pewter P)atter 43 9 9 63 669.025,00 

)KrOi ei ibe 1rdors) 
John Araby 7 2 5 9 646.400,00 
)E5qU!mJI'fl 

Takt 24 10 11 28 287.600,00 

REPRODUTORES DE PRODUTOS NASCIDOS EM 1974 Xaveco 26 8 10 36 567.450,00 - )ayanr) 
Prod. Gan. Vil. Cois. Prêmios Maors Dilemma 14 9 10 19 555.900,00 

()rba,reo,) 
Miflenium - 1968 17 7 10 16 908.000,00 Pharas 18 7 10 24 545.100,00 

Pinhal - 1959 4 3 5 - 365.000,00 Melody Fair 16 7 9 24 533.100,00 ii'rr 	ir.ider) 
For Copy) 

King's Catch - 1968 7 3 3 9 322.500,00 Make Tracks 12 5 5 23 522.700,00 T, Kr) 
Ligiri T4rriy) 

Paddy's Light - 1953 9 3 3 12 272.250,00 Noceur 4 3 6 5 498.500,00 IS:. PJdd) 

King Buck 5 4 4 6 247.500,00 Morumbi 16 3 4 26 497.500,00 RrJ.ori 
ri) 

Deauville - 1965 1 1 3 - 225.000,00 Angélico 10 6 10 12 475.900,00 
Go': 	r,'ererg,r) 

Onçh - 1966 2 2 2 3 203.000,00 

Sobresalto - 1958 5 2 2 8 188.250,00 

CRIADORES 
El Gustavo - 1959 1 1 2 2 171.000,00  

Elperrr Prod, Gon. Vil. CoIs, Prêmios 
Caldarelio - 1962 5 3 3 5 155.250,00 
I/! i.r,'e ") Agro Pastor)) Haras São Luis S.A. 91 38 45 133 2.616.950,00 

Poconé - 1965 3 2 2 6 132.750,00 Haras Malurica 58 28 37 112 2.407.050,00 
(/td,ti Haras Jahu e Rio das Pedras Lida. 62 30 39 101 1.853.250,00 

e 



451 97 21,51 221 4.984.550,00 
266 49 18,42 115 2,491.900,00 
260 46 17,69 146 2.586.750,00 
224 32 14,29 101 2.144.000,00 
171 32 18,71 76 1.318.500,00 
199 27 13,57 89 1.612.400,00 
145 27 18,62 52 1.345.525,00 
175 24 13,71 79 1.530.400,00 
180 24 13,33 85 1.487.350,00 
176 24 13,64 76 1.303.250,00 
140 21 15,00 70 995.550,00 
132 19 14,39 62 1.093.850,00 
116 19 16,38 55 994.800,00 
164 18 10,98 71 1.411.650,00 
88 18 20,45 40 1.392.400,00 

159 17 10,69 94 1.057.050,00 
131 15 11,45 60 828.200,00 
94 15 15,96 35 716.150,00 

169 14 8,28 94 1.032.850,00 
117 14 11,97 69 889.200,00 

Inscr. VIts. 	(%) 	Cola. 	Prêmios 

turf 
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.ESTATÍSTICAS DE JANEIRO A JUNHO DE 19779 
Haras Faxina 32 17 24 40 1253.950,00 Pecuária Anhumas S.A. 6 1 1 4 162.000,00 
Haras São José e Expedictus 54 16 18 106 1.173.550,00 Haras Clemente Moletta 2 2 2 3 110.250,00 
Haras Expert 25 11 18 48 1.018.700,00 Haras São Joaquim 1 1 1 3 109.000,00 
Haras Tibagi 31 11 12 55 1.01 11.51X1,00 Haras Jahu e Rio das Pedras Ltda. 11 2 2 3 108.000,00 
Haras Recreio 28 16 19 62 978.450.00 Agricola e Pastoril São Silvestre S.A. 3 1 1 5 96.750,00 
Haras Jatobá 34 12 16 44 853.000,00 Fazenda e Haras Patente Ltda. 4 1 1 5 87.750,00 
Fazenda e Haras Patente Ltda. 31 12 16 50 843.850,00 Haras Bandeirantes 6 1 1 8 85.125,00 
Pecuária Anhumas S.A. 35 10 13 59 840.000,00 Haras Pirajussara 4 1 1 2 82.000,00 
Haras Santa Amélia 19 7 10 35 759.600,00 Haras Heva 6 - - 13 81.000,00 
Haras Palmital 12 8 12 18 758.100,00 
Haras São Miguel Arcanjo 32 9 10 56 755.800,00 jÓi 'EIS Haras Paraná Lida. 41 7 8 74 668.400,00 
Haras Rosa do Sul 	 22 	9 	11 	25 	531.400,00 	 Monta. Vit,. (%) 	Cola. 	Prêmio, 
Aqr. e Com. Haras João Jabour Ltda. 	14 	4 	6 	19 	820.650,00 
Fazenda e Haras Castelo S.A. 	 14 	3 	6 	13 	598.550,00 	R. Penachio 
Haras Morro Grande 	 17 	9 	12 	33 	535.850,00 	J. Garcia 
jijii G. A Valente 	 21 	9 	12 	23 	519,400,00 	A. Barroso 

PROPRIETÁRIOS 

Viti, 	Cola. Prêmios 

Haras Malurica 25 70 1.893.300,00 
Stud Expert 22 55 1.221.400,00 
Haras Jatobá 21 68 1.122.700,00 
Haras São José e Expedictus 15 98 1.071.150,00 
Haras Rosa do Sul 15 46 1.038.400,00 
Haras Larissa 18 41 986.200,00 
Agr. e Com. Haras João Jabour Ltda. 9 39 833.850,00 
Haras Mato Grosso 14 49 799.600,00 
Haras Vatentin 13 76 798.400,00 
Stud São Luiz 15 33 794.050,00 
Haras Faxina 12 11 744.150,00 

Haras Santa Ana do Rio Grande 1 - 700.000,00 
Haras Jahu 11 34 864.800,00 
Haras Preto e Ouro 10 31 640.400,00 
Haras 2001 10 22 630.550,00 
Haras Rio das Pedras 14 25 623.050,00 
Fazenda e Haras Castelo S.A. 6 12 590.950,00 
Stud Tibagi 4 31 533.300,00 E. Gosik 243 48 19,75 113 2.268.600,00 

Slud São Silvestre 7 49 532.850,00 W. Garcia 304 47 15,46 146 2.587.600,00 

Haras Santarém 11 13 503.000,00 D Garcia 243 35 14,40 109 2.030.250.00 
J. 6. Gonçalves 201 29 14,43 107 1.715.650,00 
M. Dacosta 130 26 20,00 54 1.478,250,00 

CRIADORES DOS NOVOS P. Nickel 135 26 19,26 59 1.442.150,00 
A. Andretta 138 25 18,12 70 1.893.300,00 

Prod.Gan. Vit. Cola. Prêmios R. Rondelli 144 23 15,97 73 1.164800,00 
A. Gusso 172 21 12,21 68 1.122,700,00 

Agro Pastoril Haras São Luiz S.A. 19 7 8 20 619.250,00 F. Sobreiro 132 18 13,64 74 1.313.600,00 
Haras Santa Amélia 7 4 7 10 540.000,00 A. S. Ventura 161 18 11,18 80 1.198.750,00 
Fazenda e Haras Castelo S.A. 7 2 5 4 470.750,00 J. O. Silva F. 266 18 6,77 105 1.050.700,00 
Haras Gralha Azul 2 2 4 3 333.500,00 J. Loezer 163 18 11,04 75 897.400,00 
Haras Palmital 6 3 3 8 309.000,00 L. 6. Gonçalves 164 17 10,37 63 1.102.300,00 
Haras Tibagi 9 5 5 7 309.000,00 L. C. Mello 187 17 9,09 94 962.400,00 
Haras São Miguel Arcanjo 10 3 3 17 298.250,00 C. Taborda 62 17 27,42 21 662.400 00 
Haras Rosa do Sul 9 5 5 8 297.000,00 P. Gusso F.° 161 15 9,32 98 1.071.150,00 
Haras Jatobá 8 2 2 11 208.500,00 O Feijô Neto 118 15 12,71 65 904.550,00 
Haras Malurica 7 2 2 8 190.500,00 A. Oliveira 133 15 11,28 59 784.100,00 
Haras Espert 8 2 2 7 163.500,00 A. Cabreira 68 15 22,06 37 661.800,00 

RIO DE JANEIRO 

• ESTATÍSTICAS DE JANEIRO A JUNHO DE 1977. 
REPRODUTORES Quiz - 1965 11 17 858.500,00 

-. (Etíva Vro/>n 

Vit. 	Cola. Prêmio, 	Nermaus - 1965 2 5 829.250,00 

Fort Napoleon - 1959 15 	30 1.474.750,00 	Sabinus - 1964 13 31 816.500,00 

Feudo - 1965 18 	46 1.368.550,00 	Vasco de Gama - 1963 10 43 833.800,00 
(.VhJrl(UrR) (Rei Baraka) 

Waldmeister - 27 	74 952.000,00 	Juca - 1966 9 32 579.300,00 
1,t 	,',i 	Rrk 

E. Amorim 

1. Quitaria (ap.) 
J. Dacosta 
E. Sampaio 
J. M. Amorim 
J. Fagundes 

J. P. Martins 
Ribeiro (ap.) 

A. F. Correia 

E. M. Bueno 
E. La Mener E.° 
A Bolino 
L. Gonzalez 

P. Barros 
S. Azôcar 
L. Cavalheiro 
L. C. Silva 

TREINADORES 

a 

a 
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• •ESTATISTICAS DE JANEIRO A JUNHO DE 1977. 
Canterbury — 1965 13 50 586.500,00 Sabinus — 1964 4 6 223.000,00 

Nalanda - 1959 8 31 478.950,00 Nalanda — 1959 2 6 214.250,00 

Kamal — 1961 10 43 478.950,00 Bonnarci II - 1958 2 12 189.500,00 

Artful 	- 1963 10 37 456.275,00 Fólio — 1962 4 3 177.500,00 

Locris - 1964 9 17 428.250,00 Locris — 1964 2 7 173.250,00 

Zuido - 1956 10 29 412.000,00 Felicio - 1965 2 2 126.000,00 
d i 	 /jj/) 

L 	 t'Jth'UP15) * Giant — 1964 6 17 405.660,00 Snowman - 	959 1 1 124.000,00 

Albor - 1960 6 17 394.700,00 Sabot - 1959 2 6 122.000,00 
Vi 

Hibernian Blues 	1964 13 33 389.750,00 Quartier Latin - 1965 2 5 112.000,00 

Pally II 	- 1962 11 22 351.300,00 Quiz - 1965 2 4 109.500,00 

Pomerol - 1956 11 38 341.650,00 Rastacuer - 1966 1 1 107.500,00 
A níJo/'Juner) Gaudejm ur) 

Chio - 1963 10 28 339.450,00 Goil - 1958 2 5 107.250,00 
(F/d,,/y.n d' ljyr 

Juca - 1966 2 5 1 os. soo, 00 

* , Kamel - 1961 2 4 103.500,00 
AVOS MATERNOS jj Çt,m) 

Vit. Cols. Premos 
Fort Napoléon - 1959 1 1 100.000,00 

Fort Naøoleorr 31 110 1.412.525,00 
1 8 100.000,00 

Ch) 

Blackamoor 10 45 1.178.550,00 Fragonard - 1962 1 11 92.750,00 

John Araby 5 8 985.300,00 Tuyutr 11-1961 2 3 89.500,00 

Iii#tmiI) 

Fastener 3 24 785.300,00 ?c0" 1968 2 2 88.000.00 

Swallow Tail 18 76 733.000,00 
E • Mehdi 8 36 638.850,00 CRIADORES DOS NOVOS 

Tang 2 6 576.650,00 Vit. Cola. Prêmios 
IZeu 

Quiproquó 12 50 533.625,00 Haras São José e Espedictus 5 21 417.125,00 
Ph--lW Haras Ereoorã 6 8 392.250.00 

Coaraze 13 37 452.900,00 Haras Fronteira 5 23 382.250,00 
2irIií,,i Faz. Mondosir S!A. 4 18 359.500,00 

Royal ChieS 4 9 446.050,00 Haras Santa Maria de Araras 3 12 233.000,00 
r',,,-, 	(:hd/a Faz, e Haras Castelo 5/A. 5 3 193.500,00 

Quebec 11 34 425.800,00 Haras da Brasa 4 3 177.500,00 
Haras Don Rodrigo 3 7 168.500,00 

Prospr 12 34 416.450,00 Haras Sideral 2 2 158.750,00 
K,ng Haras dos Pampas 2 6 150.500,00 • King's Favourite 2 7 386.300,00 Haras Nacional 2 12 141.750,00 
K. 	.r rt Haras Boa Esperança do Sul 2 9 137.750,00 

Mâl de Cocagne 6 33 380.950,00 Haras Tapete Verde 1 2 132.000,00 
Haras Azul e Branco 1 3 127.500,00 

Heliaco 10 27 372.175,00 Haras São José de Ferreiros 1 13 112.000,00 
Haras Santa Ana do Rio Grande 2 7 110.250,00 

Nordic 4 10 368,850,00 Haras Rio dos Frades 1 6 83.500,00 
Haras Verde e Preto - 6 62.500,00 

Rieck 11 19 359.850,00 Haras Itapui 1 2 55.500,00 
(1, 	/'j,•fli 

Alipio 6 20 321.800,00 
CRIADORES 

Sancy 6 10 307.850,00 Vit. 	Cola. Prêmios 

Cadir 8 31 298.300,00 Haras São José e Espedictus 89 175 4.996.075,00 
Fazendas Mondesir S/A. 55 173 2.167.280,00 
Faz, e Haras Castelo S/A, 20 42 1.369.000,00 
Agric. Com . João Jabour 10 30 1.220.700,00 

REPRODUTORES DE PRODUTOS NASCIDOS EM 1974 Haras Vargem Grande 18 93 1.139.450,00 
Haras Santa Marra de Araras 18 53 888.850,00 

Vit. 	Cois, Prémios Haras São Luiz 18 79 795.650,00 
Haras Sideral 17 62 731.700,00 

Albor - 1960 4 4 288.500,00 Haras Bela Vista 16 35 632.850,00 
Haras Santa Ana do Rio Grande 14 40 617.550,00 

e 
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ESTATÍSTICAS DE JANEIRO A JUNHO DE 1977' 
Haras Fronteira 10 48 617.400,00 E 	Ferreira 46 31 27 28 31 240 2.0004.580.00 

Haras Valente 19 48 596.300,00 J. Ricardo 36 47 38 43 42 314 1.551.870,00 

Haras Ereporã 9 31 582,650,00 G. Meneses 36 26 24 21 19 203 2.230.125,00 

Haras São José de Ferreiros 9 53 555.850,00 F. Pereira F .  35 33 31 25 21 216 1.888.850,00 

Haras Jahu e Rio das Pedras 15 1 552.950,00 J. Pinto 30 34 35 28 26 273 1.337.050,00 
Haras Itapui 10 6 549.700,00 A. Abreu (Ap.) 21 23 30 32 26 257 942.300,00 
Haras Margarida LIda. 12 49 496.30000 J. Escobar 19 14 16 19 15 175 810.600,00 

Haras Nacional 8 44 394.600,00 P. Cardoso 18 15 21 21 11 110 888.700,00 

Haras Tibagi 4 11 383.150,00 A. Oliveira 17 22 15 16 15 153 673.200,00 

Haras Santa Anita S/A. 11 41 380.925,00 J. L. Marisri (ap.) 16 17 11 14 14 131 584.100,00 

A. Ramos 16 17 21 35 29 263 701.100,00 

PROPRIETÁRIOS E. R 	Ferreira 15 18 12 21 21 209 693.550,00 
A. Mordes F. 15 15 15 22 15 164 680.500,00 

Vit. Cols. Prêmios 
J. F. Fraga 15 15 7 16 15 177 830,500,00 

Haras São José e Expedictus 55 138 3.679.525,(>0 G 	Alves 14 19 21 16 14 134 797.750,00 

Agric. Com , e Haras J040 Jabour 24 121 1.876.450.00 J. Mendes 14 15 15 10 9 114 491.900,00 

Haras Santa Maria de Araras 28 83 1.238.200,00 P 	Alves 14 14 15 17 9 108 714.765,00 

Stud Mondesir 5/A. 23 48 1.005.350,00 
Faz, e Haras Castelo SIA. 12 19 1.070.500,00 TREINADORES 
Reger Guedoir 11 37 989.000,00 
Stud Sharrgri-Lá 24 62 843.075,00 

1.0 2.0 3 ,0 4 , 0 50 lnscr. Prómloa 

Haras Don Rodrigo 14 58 822.350,00 E. Freitas 4.4 33 20 25 22 219 3.313.625,00 
Stud Sideral 14 32 659.300,00 F. P 	Lavor 44 33 37 39 33 346 1.808.400,00 
Haras Minas Gerais 5/A. 10 49 589.800,00 S. Morales 37 24 27 37 28 287 1.585.850,00 
Haras Santa Ana do Rio Grande 14 47 582.900,00 Z. D. Guedes 31 27 17 22 12 159 1.276.400,00 
Stud Faz. Pedras Negras 10 28 499.500,00 A. Araújo 27 20 14 19 11 132 868.500,00 
Haras Jahu 11 35 445.150,00 S. DAmore 26 35 31 29 22 228 1.079.100,00 
Stud Rio Antigo 11 46 443.300,00 A. P 	Silva 26 24 19 19 10 153 1.628.425,00 
Stud Fonte da Lagoa 10 26 4262.300,00 N. P. Gomes 25 28 17 13 14 143 887.300,00 
Haras São José de Ferreiros 7 32 411.500,00 O. Cardoso 24 27 25 15 21 138 1.215.600,00 
Stud Moto 11 15 408.850,00 A 	Nat'rgd 23 20 13 19 14 172 868.300,00 
Stud Schmoo 7 39 359.050,00 W. P. Lavor 22 20 20 14 16 160 1.156.300,00 
EltesArroxelas 7 15 296.150,00 A 	Morales 21 20 12 17 16 153 751.550,00 
Haras e Faz. Coqueiro Verde 12 11 289.410,00 R. Morgado 20 21 26 16 14 151 830.700,00 

W. G. Oliveira 20 23 21 13 15 169 788.300,00 
JÓQUEIS A. Ricardo 20 16 18 20 16 164 764.800,00 

1.0 	20 30 4 .o 	5,0 Mont. Prêmios 
J. A. Limeira 18 17 15 12 10 128 816.700,00 

A 	V. Neves 17 21 15 12 13 134 681.000,00 

J. M. Silva 	 146 	103 84 82 	56 631 6.012.850,00 A. Paim Filho 17 13 23 11 23 151 714.000,00 

F. Esteves 	 85 	75 72 72 	65 535 4.013,975,00 H. Tobias 'ffi 16 24 12 22 150 528.725,00 

G. F. Almeida 	 72 	76 48 36 	28 364 2.683.100,00 O. M. Fernamdes 15 12 14 12 15 126 671.800,00 

RIO GRANDE DO SUL 

'ESTATÍSTICAS DE JANEIRO A JUNHO DE 1977' 
REPRODUTORES Get Crakin II - 1961 2 3 1 	- 112,450,00 

King's Favourite - 1960 5 5 1 3 	8 109.200,00 
1. 0  2.0 	30 40 	50 Prêmios Kvg 	rf th' 	7'uI',i 

Rómulo - 1956 6 1 	- - 	 1 395.800,00 CRIADORES 
«/3") 

Rio Bravo - 1965 8 5 	5 3 	8 200.250,00 
1 .0 2.0 30 40 	50 Pr mlo, 

c;o,r 	!'(a,'u,'I/i Haras Pangaré 6 1 1 1 	- 397.000,00 
Sabot - 1959 9 4 	lO 10 	5 166.600,00 

Haras do Arado 17 21 19 14 	13 370.375,00 

Estheta - 1961 9 11 	11 9 	8 162.95000 
Haras ]tapei 16 10 13 14 	6 287.550,00 
Haras Boa Vista 10 11 12 14 	11 225.925,00 

((;—f .'vafo/oo Haras Imembui 13 10 8 10 	10 206.300,00 
George Rafi - 1962 3 2 	- - 	 - 147.500,00 

Haras Quebracho 9 12 13 18 	13 195.125,00 
Haras Vacacai 10 8 9 8 	11 177.900,00 

Polyway .- 1959 3 4 	5 3 	3 141.000.00 
Haras Cinamomo 9 8 4 11 	12 172.300,00 

(R,e)) 

Anatol - 1960 6 7 	4 8 	9 136.100,00 
Haras Rio dos Papagaios 4 2 2 - 	 - 183.100.00 
Haras Boa Esperança do Sul 7 3 10 7 	3 156.050,00 

C.(I'e,u'Jnfl 

Declive - 1960 9 4 	2 8 	4 123.850.00 
Guilherme A. Cruz Neto 5 6 4 - 	 3 150.350,00 
Haras Itaimbã 7 9 10 6 	4 131.000,00 

(Sua//ou' T.n/) Haras Paraíso do Sul 7 9 7 7 	8 123.725,00 
Fanfar - 1960 2 9 	5 2 	3 123.775,00 

Haras Socorro do Sul 7 5 - - 	 7 119.200,00 
(1uu' 	Bl 

Mujalo - 1964 9 2 	1 - 	 3 122.950,00 
Haras Azul e Branco 6 3 7 2 	2 118.550,00 

(N—d— PROPRIETÁRIOS 
Snow Birci - 1959 7 9 	7 3 	5 119.350,00 

Sova) é,reO) 1. 0  2. 0  30 40 	50 Prêmios 

NILHUE - 1958 10 9 	4 9 	9 119.120,00 
i.(,'I,,v 	ff,,,,, Haras Pangaré 6 1 1 1 	- 397.000,00 

Valmy - 1956 7 6 	3 2 	2 115.100,00 João Carlindo 14 6 5 4 	1 291.150,00 
Haras Itapui 19 6 5 4 	2 194.095,00 

o 

o 

o 
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• .ESTATISTICAS DE JANEIRO A JUNHO DE 1977. 
Eduardo Barbosa da Silveira 12 13 9 10 9 154.775,00 E. Lima 25 19 24 18 12 69 342.650,00 
Guilherme Ribeiro C. Neto 5 6 4 3 150.350.00 J. Reis 22 21 19 17 11 44 399.100,00 
Breno Caldas 6 8 8 8 9 147.775,00 M. Silveira 20 24 12 23 20 64 390.650,00 
Stud Cláudia Adriana 10 5 7 7 4 140.875,00 E. Souza 19 14 10 10 5 44 264.600,00 
Haras Capela de Santana 13 2 1 3 1 139.400,00 D. L. Rodrigues (ap.) 16 21 20 19 16 47 273.450,00 
Alberto Schons 9 8 3 6 6 138.150,00 A. Colares 16 20 8 11 9 41 342.600,00 
Stuct Guaiba 3 3 7 5 1 136800,00 TREINADORES Haras Cambará 3 3 7 7 2 117.600,00 
Haras Azul e Branco 5 3 5 1 2 101.750,00 1, 0  2.0  3.0 4.0 5. 0  Desc. Prêmios 
Fabricio Leite Paiva 5 1 8 2 1 100.900,00 
João Xavier 6 5 9 4 5 100.000,00 Jary S. Mota 52 28 28 22 17 53 880.525,00 
José Moacyr Pereira de Matos 1 2 - - 1 99.850.00 Amo Altermann 49 4.4 37 35 36 126 807.500,00 

JÓQUEIS José Ricardo 39 44 32 24 25 115 586.400,00 • Paulo Santos Lopes 30 28 31 26 23 94 548.925,00 
1. 0  2.0 3 , 0 4 • 0 5.0  Desc. Prêmios Holmes M. Silva 29 19 8 14 10 45 402.850,00 

Odilo Machado 24 13 20 17 28 69 411.125,00 
S. Machado 38 25 39 34 36 87 743.950,00 Simão Lopes 22 22 22 20 20 56 602.345,00 
M. Ghan (ap.) 37 18 23 13 18 62 435.925,00 Vitória D. Rodriguez 21 23 18 27 23 82 437.400,00 
A. Espinosa 35 21 15 22 18 53 611.625,00 Clovis Dutra 21 23 14 14 22 55 391 .400.00 
N. Pires 27 25 22 24 22 72 488.775,00 Adão V. Porto 15 71 16 14 18 67 282.650,00 
O. Balista 27 14 24 25 21 56 383.205,00 Arami Rodrigues 15 13 10 16 7 45 171.550,00 
A. Oliveira 27 17 14 9 6 42 355.200,00 Tomaz Oliveira 13 12 22 14 8 33 314.400.00 
A. Alvani 26 31 10 21 20 53 576.600,00 Oswaldo M. Gomes 13 7 7 5 6 24 291.950,00 
S. Rodrigues 25 20 19 14 20 51 751.150,00 Alorino Souza 12 23 16 19 11 51 191.150,00 
J. O. Dutra (ap.) 25 21 22 12 26 70 369.075,00 Milton Farias 11 19 12 14 13 73 314.750,00 

• PARANÁ 

•ESTATÍSTICAS DE JANEIRO A JUNHO DE 1977. 
REPRODUTORES Haras Tamandaré 7 10 117.200,00 

Haras Malurica 11 18 102.600,00 
Vit. 	Cois. Prêmios 	Haras São Joaquim 8 36 88.775,00 

Haras Jatobá 7 40 84.450,00 
Kings Catch - 1968 6 	6 352.500,00 	Haras Santarém 8 23 78.900,00 

i,, 	Kirgl Haras Mauá 5 36 82.550,00 
Bonlardim - 1958 14 	70 152.425,00 	Haras Larissa 7 14 59.525,00 
(Port Napo/io,i Haras Faixa Branca 7 12 58.200,00 

Twinsy - 1962 8 	33 84.100,00 	Carlos Dondeo Jr. 5 16 54.450,00 

Maimbú - 1962 5 13 76.100,00 CRIADORES ( Caporal) 

Pinhal - 1959 4 36 70.600,00 Vit. Cois. Prêmios i Fa. 	1 	ai,' r) 

Computador - 1966 5 15 66.850,00 Haras Palmital 6 8 348.200,00 

(Cod),) Haras São Joaquim 20 83 230.075,00 

Commendatore - 1954 - 2 61.200,00 Haras Malurica 11 12 92.500,00 
Haras Tamandaré 3 8 91 .200.00 

Sobresalta - 1958 5 25 55,700,00 Haras Santarém 7 30 77.300,00 
iTu.,i Haras Jatobá 6 37 71.750,00 

Zaluar - 1961 7 4 55.400,00 Haras São Luiz de Gonzaga 7 14 89.000.00 

hooi Haras Rio Verde 7 17 57.550,00 

Mastereu - 1962 6 9 52.500.00 Haras Miraldo 4 23 51.800,00 
Ad,! Luiz G. A. Valente 4 19 51 .200.00 

• ANIMAIS TREINADORES 

Vit. CoIs. Prêmios Vit. Cois, Prêmios 

Queiaridi - 1 1 302.250,00 C. P. Gusso 23 95 240.850.00 

(..u ,'h-Ia,, a. por C,gai) E. Loezer 18 92 180.550,00 

Nareka - 1974 - 2 61.200,00 A. A. Oliveira 16 83 180.600,00 

iiio,sm,xda,ore.fl níée, por MuLa,hi J. M. Ferreira 16 45 160,350,00 

Gxiy Century - 1974 1 1 35.000,00 S. B. Piotto 14 49 169.650,00 

(,iia,m/'x lhaieit,', /',r Sso4er) E. S. Santos 14 44 112.200,00 

Dami - 1974 - 2 32.000,00 Alc. Menegolr 13 92 145.250,00 

(Xar,a.at, 	Qitexi,,ha. por Leoxde) A. R. Pelarida 13 45 125.600,00 

Lord William - 1974 2 2 28.760,00 A. Bozza 11 65 11 0.050,o0 

(.r,apaai.a,ior- Toda, por Red Vitober) J. Vrtorinc 11 36 83.700,00 

Cleptomaniaca - 1971 5 3 27.500,00 
/t,a,ro,,d,'r 1,—por Se/ti JOQUEIS • Pickles - 1967 5 5 27.000,00 

Vit. CoIs. Prêmios por Lupar,i 

Abster - 1970 1 5 24.800,00 V. Matct. 37 87 368.700,00 
Ç,r,, I'au/,nh.a. 	p7 	Torpedo) L. Verissimo 28 79 281.700,00 

Embrulha - 1973 3 2 24.500,00 S. Barbosa 20 35 484.450,00 
1 )i,a,rn)'x 	I,,or,,da, por rueredi O. Loezer 16 58 143.600,00 

Troico - 1970 4 6 24.200,00 w Lopes (Apr.) 16 38 122.000,00 
Ia 	,,,,',j,. 	 por F/a?nboya,ot de fro,,ay) J Cardozo 14 50 136.900,00 

PROPRIETARIOS W. Motta (Apr.) 13 39 110.650,00 
Vit. Cois, Prêmios J. A. Santos (Apr.) 12 63 124.000,00 

J Azevedo 12 54 126.550,00 
Haras Palmital 2 3 312.600,00 M. Santas 12 48 138.150,00 

o 
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UJIER/MACHO/CASTANHO/1965/ARGENTINA 	 Jockey Club, em Marofias, e do Grande Prêmio São Paulo, 

Court Martial 	disputado recentemente em Cidade Jardim. Nas pistas, 
Jerry Honor 	 Ujier realizou excelente campanha, já que em Buenos Aires, 

Good Time 	
Optumist 	 em nove apresentações, conseguiu cinco vitórias, uma em 
Atout Maitre 	1.100 metros, duas em 1.600, uma em 1.800 e a última, em 

Gamlingay 	
Merry Devon 	2,400 metros, no Clássico Japão. disputado em San Isidro. 

Waterbld 	 Em Maroias atuou em 3 oportunidades, ganhando um pá- 
Dark Bird 	

Dor k 	
reo comum e fazendo segundo no GP Nacional, não se colo- 

Unica 	
Eyes 	 cando no GP José Pedri Ramirez. Seu pai, Good Time, foi 

Uso fui 	
Valerian 	 o melhor "sprinter" de sua época, na Argentina e no Brasil, 

U 	
Precious Time 	onde realizou a extraordinária proeza de ganhar, no sába- 

do, o GP internacional Major Suckow, em 1.000 m, e, no 
UJIER - macho, castanho avermelhado, nascido em domingo, o GP Presidente da República, em 1.600 m. As 

1965, na Argentina. Com  produção reduzida, deu, em sua duas corridas foram disputadas na Gávea com apenas 24 
segunda geração o magnífico Mogambo, ganhador do GP horas de intervalo. 

o 



w o 5;11car 
República Oriental do Uruguai - Escritório: Cerrito 501 

Montevidéu - Telefones: 98-5446 e 98-1968 

O Haras Silcar (líder atual da estatística, por provas ganhas, 
clássicos e prêmios), 

oferece sua produção nascida em 1975: 

mo 	REINA MAYA - fêmea, castanha, nascida em 6-10-77, por Ujier e Tanex, por Tatan. 
BABLIN - macho, castanho, nascido em 25-8-75, por Ujier e Baliesta, por Boucheron. 
FUNNY LADY - fêmea, castanha, nascida em 9-9-75, por Heathen e La Calias, por The Yuvaraj. 
HARROD'S - macho, castanho, nascido em 13-10-75, por Heathen e Restauración, por Argos. 
KESINGTON - macho, castanho, nascido em 13-10-75, por Heathen Royal Pasage, por Going Abroad. 
DIONYSIO - macho, castanho, nascido em 28-10-75, por Heathen e Dione, por Make Tracks. 
ULLMAN - fêmea, castanha, nascida em 20-11-75, por Ujier e Monyagua, por Montmartre. 

HEATHEN /MACHO /CASTANHO /1 965 /INGLATERRA 

Djebel 
L1....LI....... • JU 1 LlJ .ua 

Hethersett 
	 Sakountala 

Brida Elect 
	Big Gama 

Netherton Maid 

Fair Trial 

Verdura 

	Court Marfial 	
Instantaneous 

Ba h ram 
Bu ra 

Becti 

HEATHEN - macho, nascido em 1965, na Inglaterra. 
Pai de Harnpstead, craque atual entre os 2 anos, em Maro-
i'ias: de Harken, o maior velocista de Marofias, ganhador,  

entre vários clássicos, do Grande Prêmio Internacional Ciu-
dad de Rosário, disputado em janeiro último, onde estabe-
leceu novo recorde para os 1.000 m, derrotando qualifica-
dos elementos do turfe local, além de outros, argentinos; de 
Dioríssimo, ganhador de cinco clássicos; de Heyday, ganha-
dora clássica em Marofias e em Belmont Park, nos Estados 
Unidos; de Marineto e Arlequino, excelentes ganhadores 
clássicos; de Her Laugh e Hellow Baby, relevantes ganhado-
ras em Cidade Jardim e na Gávea; de Caprice, quatro 
primeiros e quatro segundo lugares (dois clássicos), em oito 
apresentações; de Hope FuIl, ótima ganhadora; de Help e 
1'he Jaguar, bons ganhadores na estréia. Todos esses valo-
res foram produzidos por Heathen no decurso de apenas 
três gerações, demonstrando generosidade raramente igua-
lada, o que levou o haras brasileiro, Fronteira, onde se 
encontra sediado, a adquiri-lo. 

EXCLUSIVO PARA O BRASIL 

O Haras Silcar oferece 6 (seis) coberturas de Ujier para éguas aprovadas: 
US$ 1.500 cada uma, com atestado de prenhez, 

e a esplêndida potranca. 

Ir 

ULLMAN - fêmea, castanha, nascida em novembro de 
1975, no Uruguai, por Ujier e Monyagua. Irmã materna 
de Hampstead, craque dos 2 anos, atualmente em Mora-
fias, ganhador dos cinco clássicos que disputou até agora. 

Sua mãe, Monyagua, excelente ganhadora em Morafias e 
em Belmont Parck, nos EUA, e de Mogambo, deste por 
Lijier, o que faz com Ullman seja 3/4 irmã do ganhador 
do GP São Paulo. 
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J uca  
Ganhador de seis corridas, inclusive Clássico José Calmon, Clássico Luzz Alves de 
Almeida, CI', Conde de Herzberg, G.P. 
Gervásio Seahra e G.P. Remonta do Exército. 
Zuido, seu pai, cumpriu curta campanha izas pistas, tendo vencido o C. P. Cruzeiro 
do Sai (Derby Carioca) em 1960. Colocou-se em terceiro no G.P. São Paulo.  
Rotina, sua mãe, venceu quatro provas, inclusive o Clássico Costa Ferraz. Pra-
duzia, além de faca. a "crack" Edição. grande ganhadora ciásstca, inclusive dos 
Grandes Prernios Henrique Posso/o e Diana, no Gávea. 
faca ingressou na reprodução em 1971. Sua primeira geração estreiou em 1975, 
tendo produzido: Campas. Corichaiki, Corolário. Rei da Serra. Juanero (3 vitórias, 
inclusive o Clássico José Calmon). Castelo, Cuiabano. Costeleta, fuquito. Rima. 
Ripada. fa!;ina. Jartuira e Jumbert. 

Zuido 

Swc:llow-l'uil 
is Roussel 

Schiaparelli 

ja!OjIt  
P1tzckyge 
Sebiavoni 

Alien 

_____________________ 'uvern ____________________ 
King-Sairnon 

Salmon Trout 
Malva 

______________- 
Co/ira 

Tropero 
Cocada 

Vagabond II 
•4szrophel .4sterus 

Dorwa _________________ 

Waichowite TOWn Guard 
Saudara que 1! 

Rotina  

Colden Chirnes 
Go!d Bridge 

Swinford 
Fiving Dia dern 

Gninsborough 
_____________ 

Twelve Beiles 	
— 

Ciliata 

pn: Sergio Peixoto de Castro Falhares 
BANANAL 	SÃO PAULO 



HARAS PALMITAL 

Kino's Catel 
Alazão, nascido na Inglaterra em 
1968, por Tin King e Butterfly 
Net, par Golden Cloud e Fair Coup, 
por Coup de Lyon e Fair Angelo 
Ingressou na reprodução em 1973 
após ter cumprido excelente com-
ponho no Inglaterra, com 7 vitó-
rias e inúmeros colocações em pá- - 
reos de velocidade. 

e 

01 

Cigal 
Alazão, nascido na Inglaterra em 
1958, por Alycidon e Cabriole, por 
Bozzetto e Coca Cola, por Felsteod 
e Arcola II: Pai de inúmeros go-
nhadores clássicos no Brasil, inclu-
sive Giant, tríplice coroado paulis- 

_____ ta, Urt, Gauchinha Linda, Zano-
quinha, Giri, Naldinho, Lunard, Nome 
e Orff. 

Giani 
Alazão, nascido no Brasil em 1964, 
por Cigal e Unista, por Angélico e 
Lendária, por Victor Hugo e Lan-
ceta. Excelente ganhador, tendo 
levantado as provas do tríplice co-
roa de São Paulo em 1967. 
Giant tem produzido inúmeros ganha-
dores, inclusive os clássicos Nogi, Oei-

rana e Orlando. 

- 

HARAS PÂLMITAL Estrada da Graciosa - Km. 12 - Tal: 22-1813 - Curitiba - 
Corrspondência para Largo Or. Bayme, 575 - Tal.: 52-1327— Curitiba - PR. 
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Haras Calungal  
ITAPIRA* S. PAULO 

1 	 ! 

14  

IromP layfair 
e. 

Castanho, França, 1969 
por Blue Tom Fitzroy, por Tornado 

Ganhador de seis corridas na França, 
inclusive o Prix Daphnis,Gr 111,1.800 m, 	0U 

Coberturas à venda pelas Cartas de Monta 



1 Dante 

Matelda 

Fairly Hot 

Rockefe lIa 
National Holiday - 	- 

Bouquet 

Nativa 	 - --- 	- ---------- B19 Gii 
YoYo 	 FiÍastic 

Yaca 	
-------------- 	Eject, 
Essence 	 Éspeciai - 

Perfume II 

Tourbilion 

Loika 

Badruddifl 

Levendula li --

Nearco 
osy Legend 

Solar lo 

Fair COp 

Hyperion 

e 

Satanás trouxe do Perú extensa 
campanha, com 13 vitórias, 
oito das quais em provas especiais. 
Ganhou dos 1.000 aos 1.800 metros, 
tendo assinalado para o quilômetro 
o tempo de 55"8. Antes de vir para o 
Brasil correu e ganhou, no Uruguai, 
o GP Benito Villanueva 
(Internacional). No Brasil venceu o 
GP Proclamação da República, em 
1.000 m (grama leve), marcando 58"5, 
sobre Hafiz, Miss Norma e Outros 
e o GP Oswaldo Aranha (2.400m), 
sobre La Ranchera. Entre 
suas colocações, contam-se o 
terceiro para Gadahar e Snow 
Body no GP São Paulo, e quinto no GP 
Brasil ganho por Orpheus. 

e 
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Parthian Piam 
CASTANHO, 1968, INGLATERRA, POR PARTHIA E REVIVRE, POR NEVER SAY OlE 

Parthian Plain cumpriu campanha na 	venceu duas e finalizou em terceiros 
Inglaterra, seu país de origem, onde 	nas restantes. Suas vitórias 
tomou parte em 10 páreos com o seguinte 	foram na Grosvenor Stakes e no 
resultado: 3 primeiros, 	 Moreland Brewery Trophy Handicap. 
4 segundos e 3 terceiros. 	 Aos 4 anos, ganhou o 
Aos 2 anos correu três vezes, 	Haydock Park Stakes e 
com dois segundos e um terceiro. 	foi segundo no Ascot 
Aos 3 anos, em quatro apresentações 	Stakes e na Goodwood Cup. 

D 

NARAS PINDORAMA 



ST.1VES 
Alazão, 1968, Inglaterra 

REPRODUTORAS REPRODUTORAS 

BRIGflTE II (Good Time e Bat Cave) Aureole Hyperion KAMSOLA (Kamel e Flavia) 
BOIPEBA (Co4ir e Boateini) St.Pø 	y Angelola MACEDONIA II (At Home e Mushinga) 
CARANGOLA ‹~Napoleon e Opereta) 
CLAVIGER (Waiclmeister e Clementine) Eddie KeIIy BOIS Rouuel NAIDE (Waldniezster e Cabine) 

OVIOL (King's Favourzte e Violet) 
CLEMENTINE (Mehdi e Folga) Caerllssa PICIE (Pkaras e Init;e) 
CLEWAI. (Waldmei.gtere Ciementine) 

Court Martial 
Fair Trial PUJALA (Nordic e ~ala) 

DAMA$KA (Tickler e Ondula) 
FORTALEZA (Ligonier e Vera Cruz) Nlght Court Instantaneas QUEEN OF RUIA (King of the Castie e Cavalerá) 

REGINA THEREZA (Penny Stall e Thereza) 
GREY ONE (Capitan Kidd II e Epione) Crepuscule Mleuxcé SOURIENTE (Rieck e Soubrette) 
INÉDIA (Zuido e Victory) Red Sunset XARUSCA (John Araby e Pavuna) 

Haras VERDE EPR'ETO  
Proprietários: EURICO E GILBERTO SOLANÉS 

Terezopolis - Estado do Rio de Janeiro 
- 



Plantei de Reprodutores. 

NERMAUS = PHARAS E FLEDERMAUS 
Obteve 4 vitórias em sua campanha nas pistas, incluindo os 
grandes Prêmios Linneo de Paula Machado e Salgado Filho 
(em 1968 na Gávea), além de se colocar em segundo lugar no 
Grande Prêmio Estado da Guanabara. 
Em sua primeira geração,pouco numerosa, produziu Valley 
1 vitória Gávea, Belo Rei 2 vitórias, Cristal e Agente 4 
vitórias, sendo duas clássicas, uma no Grande Prêmio Derby 
Paulista onde igualou o record e a outra no Grande Prêmio 
Consagração, a 3•a  prova da Triplice Coroa, tornando-se 
portanto quase um Tríplice coroado, pois foi 2.° no Grande 
Prêmio Ipiranga. 
Foi 3.° colocado no Grande Prêmio Jockey Club e foi líder 
da Estatística Paulista em soma ganha em 1976. Nermaus 
foi 4. 1  colocado na Estatística de reprodutores de potros 
nascidos em 1973 em São Paulo. 

KING BUCK = RIDAN E AIRMAINS GUIDE 
Seu pai RIDAN considerado o potro do ano, invicto em suas 
primeiras 7 apresentações. 
Sua mãe AIRMANS GUIDE eleita a potranca do ano e a 
égua de Handicap, nos Estados Unidos com a seguinte 
campanha: 20 apresentações, 13 vitórias, 2 segundos e 2 
terceiros. 
Em sua primeira geração K1NQ BUCK produziu poucos 
animais, Toberno 2 vitórias e colocações clássicas, Presidente 
João Tobias de Aguiar, Grande Prêmio Juliano Martins, 	• 
Teuck e Tigana ganhadores. Nas gerações seguintes destaca-
ram-se Ubeba 1 vitória, Ubbia 2 vitórias, Colocação Clássica 
Grande Prêmio Ministro da Agricultura, Underbred 2 
vitórias, Morkwitsch 5 vitórias e colocações clássicas, 
ganhador da Milha Internacional no Hipódromo do Cristal, 
Van Eyck 2 vitórias na Gávea, 3.° colocado no Grande 
Prêmio Salgado Filho, Vitória Boneli 3 vitórias, colocações 
clássicas no Grande Prêmio Oswaldo Aranha no Cristal 
e Clássico Luiz Alves de Almeida em São Paulo. 

Ia 



 

L..~ 

1 SAY = SAYAJIRAO E ISE11TA 
Ganhador em seu país de 5 carreiras incluindo o Coronation 
Cup, e 3.° no Derby de Epson, para Sea Bird II e Meadow 
Court. Prêmios: 24,127 Libras. E o 2.° produto importado 
pelo Brasil melhor classificado no Derby de Epson. Sua 
produção não é numerosa porém com excelentes ganhadores 
itando entre eles: Ixia 4 vitórias aos 3 anos, Maryland Star 

3 vitórias, Heilo 2 vitórias Wanishford ganhador do X.Y.Z. 
F-Iandicap Stakes com dotação de 4.834 Libras, Equivocal 
3 jórias, Top Speed 3 vitórias, todos em hipódromos 
uropeus, e Barak importado para o Brasil onde obteve 4 
iitórias 5 segundos e 2 terceiros. 
Sua primeira produção nacional estreará este ano. 

LAGAR = ARISTOPHANES E VINÃ 
Sua campanha nas pistas é digna de registro. Em 13 
apresentações, obteve 7 vitórias, 3 segundos e 2 terceiros 
lugares. 
Suas vitórias incluem as obtidas no Gran Prêmio Consejo 
Nacional de Gobierno, no Gran Prêmio Benito Villanueva 
e no Clássico Dr. Manuel Quintela e colocou-se em segundo 
no Prêmio Asamblca de Ia Florida, e em terceiro no Gran 
Prêmio Carlos Peilegrini. 
Aristophanes seu pai produziu também entre outros grandes 
produtos os craques Forli, Atlas e Dorme. 
Sua primeira geração  no Brasil estreará este ano. 

a 

Além destes o Haras tem em seu plantei: 

rince1y Portion = Prince Bio e Participation 

rom Poker = Tom Fool e Miss Stripes - Ganhador da Estatística 1976 

Vlaverick = Xaveco e Bianca 

eorge Raft = Native Dancer e Say Blue 
pardo = Pharas e La Parda 
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1 SAY 

Biapse M 3L07.75 Aratiri 
Biaro M 06.08.75 Quecidra 
Bacar M 06.08.75 Sculpture 
Bionico M 08.08.75 Quarana 
Badusa F 31.08.75 Nailie 
Bergenia F 04.09.75 Luna Roja 
Baleal M 29.09.75 Mandaia 
Baleine M 29.09.75 Lingfield 
Bambur M 02.10.75 Pirma 
Balgado M 18.10.75 Rabeca 
Bade M 24.10.75 Onitie 
Buick M 07.11.75 Skoda 
Bube M 14.11.75 Drosera 
Bai F 07.12.75 Poetica 

KING BUCK 

Bismela F 12.07.75 Rioleta 
Bietisa F 22.07.75 T. Beauty 
Bodelha F 04.08.75 Pardon-me 
Bandra F 14.08.75 Peber 
Betarda F 16.08.75 La Lombarda 
Bodeco M 18.08.75 Luilu Beile 
Baum M 21.08.75 Nenina 
Banea F 28.08.75 Quitie 
Buvant M 14.09.75 Quenn Paradise 
BIue Dou F 16.09.75 Sivana 
Bivar M 20.09.75 Quinch 
Bouffant M 23.09.75 H. Giory 
Basse-mer F 27.09.75 Equilibrista 
Battue F 29.09.75 Macaiba 
Blecno M 30.09.75 Nena Linda 
Barléria F 08.10.75 Verveine 
Bismuth M 21.10.75 indienne 
Bauer M 23.10.75 Quash 
Bild F 07.11.75 Galencia 
Biume F 22.11.75 Bosnia 
Babia F 24.11.75 Happy Music 
Barber M 26.11.75 Judicia 
Brummer M 26.11.75 Robélia 
Beere F 27.11.75 Lola Consuelo 
Bass M 29.11.75 Errata 

PRINCELY PORTION 

Bienia 	F 	23.07.75 	Honey Bee 

LAGAR 

Bornil M 25.07.75 Santana 
Banalia F 24.08,75 Lady Fafa 
Banzu M 01.09.75 Raparda 
Bangia F 03.09.75 Yala 
Bandoir M 14.09.75 Yacuiba 
Beck M 22.10.75 Yama 

SELIM 

Blaney M 24.07.75 Fear Nothing 

QUARTIER LATIN 

Biota F 20.08.75 Tanduva 

NERMAUS 

Battoir F 27.09.75 Ole Ola 
Bamboche F 30.09.75 Nazarena 
Boswel M 07.10.75 Violence 
Bangue M 18.10.75 Nigana 
Bakel M 24.10.75 ClocheD'Or 

AURREKO 

Baraz M 27.09.75 Eglanatis 

KEEVEN 

Bouc M 20.09.75 Quizaga 
Baleiner F 04.10.75 Violon Celeste 
Biber M 23.11.75 Madeixa 

HONEY BEAR 

Blatt F 20.10.75 Tarifa 

SIL VER 

Brut F 21.10.75 Siolona 

QU IPARDO 

Baobab 	F 	30.11.75 	Cactus Fiower 

Haras São Luiz 
0 privilégio da escolha 
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Apresenta seus reprodutores, todos pais de ganhadores clássicos: 

Waldnieister (Ing.) 
castanho 1961 

Zuido (Br.) 
castanho 1956 

Egoismo (Br.) 
castanho 1961 

Royal Orbit (USA) 
alazão 1956 

St.had (Ing.) 
alazão 1964 

Nalanda (USA) 
castanho 1959 

WiId Risk 
Santa Isabel - Dante 

Swallow Tail 
Nuvem - King Salmon 

Alberigo 
Urgência - Swallow Tail 

Royal Charger 
Admiral's BelIe - War Admiral 

St. Paddy 
Caerphilly - Abernant 

Nasrullah 
Dentifrice - Reaping Reward 

* 

a 

Éguas reprodutoras filhas de AUREOLE, ALCIDE, ALBERIGO, 
CREPELLO, CELTIC ASH, CORINDON II, DANCING MOSS, 
EXBURY, GREY SOVEREIGN, GREAT HOST, HORNBEAM, 
JERRY HONOR, KLAIRON, MÂT DE COCAGNE, MAJOR 
PORTION, PSIDIUM, PROSPER, RIECK, RIGHT OF WAY, 	 a 
RIBOCCO, SWALLOW TAIL, SAYANI, SEDUCTOR, ST. 
PADDY, SALVO, SANTA CLAUS, SAINT CRISPIN III, 
SICAMBRE, SANCTUS, SHESHOOM, SEA HAWK II, 
TOMPION, TANTIÈME, VAGABOND II, VAL DE LOIR, 
WALDMEISTER, WILDERER, ZUIDO. 

Produtos de 1 e 2 anos, filhos de BRIGADIER GERARD, 
BOLD LAD (USA), HABITAT, JUKEBOX, KING OF THE 	 fl 
CASTLE, MY SWALLOW, MILL REEF, RELKO, RAFFINGORA, 
SASSAFRAS, SHESHOOM e SOVEREIGN PATH. 

HARAS INSTALADO EM BAGÉ - RIO GRANDE DO SUL 
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L St.Chad AIazâo, 1964, por St. Paddy-Caerphilly, por Abernant 

Ganhador de cinco corridas, inclusive Jersey Stakes, Gr. III, Royal As-
cot, Hungerford Stakes, Gr. III, Newbury e Wilis Mile, Gr. III, Good-
wood. 
Pai de ganhadores de 125 corridas e L173.824, até outubro de 1976, in-
clusive Court Chad (Hyperion Stakes, Hungerford Stakes, Gr. III), Maes-
tro Please (Woodcote Stakes), Street Light (Malborough Stakes, Prix de 
Meautry, Gr. III), Chawn (Prix de l'Esperance, Gr. III). 
St. Paddy ganhou o Derby, St. Leger, Jockey Club Stakes, Dante Sta-
kes, Eclipse Stakes e o Great Voltigeur Stakes. Produziu dezesseis ga-
nhadores de provas de grupo. 
Caerphilly venceu três corridas e colocou-se no King George Stakes, Gr. 
III. Além de St. Chad, é mãe de Caergwrle, ganhadora dos 1.000 Gui-
néus ingleses. Sua avó, Malapert é mãe de Pall Mali, grande ganhador e 
reprodutor clássico. 

FAZENDAS MONDESIR S.A.  
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• HARASBUENO DE ANDRADE/S. PAULO 

Atem ejo 
PROP:JOSÉ DOS REIS BOTO 

o 

1 

Produtos nascidos 	 ílow 
em 1974 

e 



Macho, castanho, 1970, São Paulo 
POSE PRINCE 

PRINCE 
PRINCE POSE 

INDOLENCE__• 

EARLDOM 

QUILLO 
CÓS QUILLA 

POLYNESIAN 

PAPYRUS 

QUICK THOUGHT 

UNBREAKABLE 

SLACK POLLY 
PINK VELVET 

51R GALLAHAD III 
BAYROSE 

ARTISTIC POSE 

TOURBILLON 
GOYA 

ZARIBA 
SANDJAR 

FAIRWAY 

QUEENY 

ZULAIKHAA 
TURTLE SOUP 

COASTAL HYPERION 

POSE OF ENOLAND TRAFFIC 
FIGUREHEAD 

GOLDEN EAGLE 
GILDED 

OVERTURE 

T URUS 
4 

L 	
iíiI Macho, castanho, 1959, Argentina  

BRULEUR 
KSAR 

TOURBILLON _________ KIZIL KOURGAN 

DURBAN 	
DURBAR 

TIMOR 	 _________ BANSHEE 
ELF 11 

NIMBUS 
NEPHTÉ 

SAMYA 	

SAPIENCE 	
GORGOS 

SAPIENTIA 

FULL 5AIL 	
FAIRWAY 

( 	 SEDUCTOR ____________ FANCY FREE 

' 	

MACON 
SUMA 

SIDEREA 	
-__________ SWEET PEGGY 

HAPSBURG 
NOBLE STAR  

HESPER 

Produtos por Taurus 	
STARLING 	

-  

FRIARMARCUS 

ALCE 	S FEOLA 

 

 

NARAS BANDEIRANTES 
S.Simão - Via Anhanguera km 274 

Está, também, em serviço no haras, CLOUET, cast., 1966, por Ogan e Risota, por JoIIy Joker. 
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NEARCO PHAROS 
NOGARA NASRULLAH BLENHEIM II  

BOLD RULER 
MUMTÂZ BEGUM MUMTAZ MAHAL 

DISPLAY 
DISCOVERY 
______________ 

ARIADNE 
MISS DISCO 

POMPEY OUTDONE SWEEP OUT 
PRINCE ROSE 

PRINCE BIO BIOLOGIE 
SICAMBRE RIALTO 

SICARELLE _________________ 
SIF SUA VITA 

______________ ______________ 
VATE LLOR 

VATOUT 
LADY ELINOR ROYAL MAITRESSE _________________ 

ROYAL MISTRESS TEDDY 	 - 

TOUT PARIS 

/ E 
1 

RYI__ 
1969 / ESTADOS UNIDOS 
POR BOLD RULER 
E SICARELLE, 
POR SICAMBRE 

IT1NGTO RM 
É O PRIMEIRO FILHO 
DE BOLD RULER 
A SERVIR NA 

O CRIAÇAO BRASILEIRA. 



Persian 	Gult ou Hurry On 
Precipitation Double Life 

Forecourt 
Fair 	Trial 
Overture 

Borealis 
Brumeux 
Aurora 

Picture 	Play Donatello U 
Amuse 
Ksar 

Tourbillon Ou rb a n 

Roquebrune 
Motrico 
Medéa 

Formastérus 14stérus 
Forrn ose 

Tacy Tomy li 
Tocaia 

-. 	 1t 

t 	

a 
b 

ammi 
Supreme Court 

Ancient Lights 
Castanho - 1957 

Charmante 
Castanha - 1959 

Queen of light 

Fort Napoleon 

Alazão/1967/Argentina 	Quadrilha 

o 

Ganhador de dez provas, inclusive os GGPP 
Instituto Nacional de Actividad Hipica - 
Internacional, San Isidro e Presidente da 
República - Internacional, Cidade Jardim, 
Ambas do Gr. 1, venceu ainda os clássicos 
General Alvear e Arturo Y Rufino Luro, na 
Argentina e os GGPP Salgado Filho (Gr. II) e 
Presidente Emilio Garrastazu Médici (Gr. III), 
na Gávea. 

Alojado na seção de Campinas dos 
Haras São José e Expedictus. 

LI 



brande ganhador clássico, obteve doze 
vitórias, dos 2 aos 6 anos, inclusive os GGPP 
Presidente Arthur da Costa e Silva (Gr. III) 
duas vezes, Almirante Marquês de Tamanda-
ré (Gr. II) duas vezes, Salgado Filho (Gr. II) 
duas vezes, Gervásio Seabra (Gr. III) duas 
vezes, José Carlos de Figueiredo (Gr. III) e 
Dezesseis de Julho (Gr. III), todos no hipó-
dromo da Gávea, onde é detentor dos recor-
des para as distâncias de 1.600 e 2.000 
metros na pista de grama. 

Alojado na seção de Campinas dos 
Haras São José e Expedictus. 
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Ksar 	 Bruleur 

fourbillon 	
Kizil Kougan 
Durbar 11 

Fort Napoléon 	 Durban  Banshee 
Alazão, 1941 	•  Radamés 

Motrico  Martigues 
Roquebrune  Teddy 

Medéa  
Relizane 

Badruddin 	Blandford 

Blackamoor 	 Mumtaz Mahal 

Apple Cider 	Pommern 
MountWhistle 

TOrdha, 1958 	 Maranta  Mispec 
Ükayama  

Haylette 	
Formastérus 
Marion 



• Ganhador do Railway Stakes, Gr. III e do Tetrarch Stakes, Gr. III. 
• Terceiro colocado no Handicap Livre da Irlanda de produtos de 2 anos da 

geração de 1969. 
• Oitavo colocado nas estatísticas gerais de reprodutores (por número de 

ganhadores) na Inglaterra/ Irlanda em 1976. 
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HARAS 
ORUMBJ 

GUARAREMA, Est. de S. Paulo/ Proprietário PAULO DE ARRUDA MIRANDA 
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