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POSTO DE FOMENTO 
Luiz Oliveira 
ce Barros 	Estrada de Mogi-Mirim. km.123 

Ei 

Reprodutores poro 1978 
ARLEQWNO I  Cosi. Esc. ,França, 1968- Exbury- Isoline, por Klairon. 

BREEDERS DREAM, cosi. Inglaterra, 1968 - Tudor Melody - Lo Duchesse, por Prince Bio. 

HENRI LE BALAFR& Cosi., França 1972 - Sassafras - Galoubinka, por Tamerlane. 	- 

HONEYVILLE, Alazão, Inglaterra, 1966 - Charlottesville - Honey Portion, por Maior Portion. 

QUARTIER LATIN, Cosi., Brasil, 1965 - Faublas - Fugue, por Violoncelle. 

ZENABRE, Cosi. Esc. , Brasil, 1961 - Pharas - Remington, por SeventhWonder. 
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CASTANHO, 1959, EUA, POR OLYMPIA E BLENHARA, POR BLENHEIM II 
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.. . . . . . . . . . . 

O HARAS EDUARDO GUILHERME É CO-PROPRIETÁRIO DO REPRODUTOR 

FFROCF 
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 

li 



NARAS 
EeJJWTi!i1L 

AGRÍCOLA E PASTORIL FAZENDA GIJAV'CARA LTOA. / ESTRADA CAMPINAS -MOGI MIRIM KM.18 

S.PAULO/PROPRIETÁRIO: DR. RAYMOND NAUFAL 

jMpjeriuvv, com seu prouuio ue w,o por Luccdrno. 

r 

Reprodutoras 
DESAVENÇA, Br, 66, Nisos-Stormcloud, 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 Royal Forest 
REMONTA, Br, 67, Adil-Embroesa, por Nyangal 
CROWN CASE, Ing, 70, Ballymoss-Royal Justice, por 

Supreme Court 
CRISTAL FALLS, Arg, 71, Make Tracks-Colognelle, por 

El Centauro 
JAN EROWE, 1 ng, 71, Crepello-Oh So Sweet, por Ballymoss 
TARNA, Arg, 71, World Cup-Tarnowska, por Make Tracks 
VENERACION, Arg, 71, Cardington King-My Devotiori, 

por Gusty 
TORPÈ LIA, Arg, 72, Master Bold-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, cast., Sassafras-Ashram 

Geração de 1976 
NEPH ERTITI, fêmea, alazã, Luccarno-Janerowe 
NEWSWEEK, fêmea, cast., Quiz-Packard 
NIETZSCHE, macho, cast., Earldom 11-Crown Case 
NOBI LIAI R E, fêmea, cast., Zenabre-Ashram 
NUR BURBRING, macho, cast. esc., MeqUino-Jingling 

Jane 
NEW BOJA, macho, cast., Duke of Ragusa-Desavença 
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Bandar 
CAST., 1958, BRASIL, por SAYANI e SISTER PATRICIA, por WYCHWOOD ABBOT 

Em sua campanha nas pistas, BANDAR 
obteve 9 vitórias e colocações clássicas 
Seu pai, Sayani, venceu 10 corridas, 
inclusive: Prix d'Arenberg Gr. III, 
Prix Edmond Blanc Gr. III, Prix Daphnis 
Gr. III, Prix Jacques le Marois Gr. 1, 
Jersey Stakes Gr. III. Foi reprodutor de 
grande sucesso na França e no Brasil. 
Sister Patrícia venceu 7 provas na 
Inglaterra e Irlanda e produziu, além de 

BANDAR, Xantina (ganhadora na 
Irlanda), Platina (GP Henrique Possolo, 
GP Distrito Federal, GP Diana, GP 
Prefeitura Municipal, GP Cruzeiro do Sul, 
GP Marciano de Aguiar Moreira), Ulemá 
(GP Outono, GP Guanabara, GP Jockey 
Club do Rio de Janeiro, GP Derby Club), 
Captor (GP Major Suckow, GP Cordeiro 
da Graça, GP Manoel Mendes 
Campos), além de outros ganhadores. 
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Parthian ipiain 
CASTANHO, 1968, INGLATERRA, por PARTHIA e REVIVRE, por NEVER SAY DIE 

Partian Plain cumpriu campanha 
na Inglaterra, seu país de origem, 
onde tomou parte em 10 páreos 
com o seguinte resultado: 
3 primeiros, 4 segundos e 
3 terceiros. Aos 2 anos, 
correu três vezes, com 
dois segundos e um terceiro. 
Aos 3 anos, em quatro apresentações 

venceu duas e finalizou em terceiro 
nas restantes. Suas vitórias 
foram na Grosvenor Stakes e no 
Moreiand Brewery 
Trophy Haridicap. 
Aos 4 anos, ganhou o 
Haydock Park Stakes e foi 
segundo no Ascot Stakes e 
na Goodwood Cup. 
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Pass the Wolrd 
CASTANHO ESCURO/1962/EUA 

LANDING-READY ROOM 
por HELPÔPOLIS 

Haras 
Sideral 	$ 
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Lociris 
CASTANHO! 1964/FRANÇA 

VENTURE-ORMARA 

è 
	 por DJEBEL 

Haras 
ia si deral Bage/RS 
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Fitz Emilíus 
CASTANHO ESCURO/1972/BRASIL 

H ON EY VIL LE-D E LATO R A, 
por MOGUL 

Bagac:LP/  /RS 	
AP 

Haras Itapui/Porto Alcare/RS 
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jornal da tarde 
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• EXPEDIENTE r 	 1 • EDITORIAL N 

c, 

5. DAUI.O 

L órgão Oficial das Corriss5es de Fomento e 
Turf do Jockv Club do São POUPO 

Diretor 

Edmundo Pires de Oliveira Dias 
Gerente 

Samir Abujamra 
Lc/itor - cio/e 

Carlos C. Borba 
Dutgratnaçio 

Vaifer Trevisan 
Assistente de D,agrarn açõo 

Sinval Queiroz 
j ,tora/,a 

Edison Chieregotti 
Con.s ultores 

Henrique Assumpção 
Vicente Chieregatti 

Co/a horacjorc's 
Carlos Roberto Marfins Costa 
Mette L. Von Lezsna, tradução 
Décio Chioregatti, fotos 
Mário Terra (Uruguai) 

(Torro'pond-,c tet 
Rio de Janeiro 

Odyr do Couto 
Jockev Club Brasileiro. 
Fone: 227-919e 

Rio Grande do Sul 
Nesfor Magalhães 
Jockey Club do Rio Grande do Sul 
Fones: 49-1470, 49-1843 

Si'r'iço,ç //xpeiais 
ANSA 
Agência Estado 
Stud & Stabl. 
Tho British Racehorse 

,4d,n o cSi raçuo 
Alcides Dutra 

"Turf e Fomento" é publicada, himestralmen-
te, por Revista Turf e Fomento Ltda., Aveni-
da Linneo de Paula Machado, 775, S. Paulo, 
Brasil (fone 211-4011 - Ramal 89) e execu-
tada pelos serviços de fotocomposição, foto-
montagem e Impressão da Editora Ave Ma-
ria Ltda., Rua Marfim Francisco, 656,São 
Paulo. Fotolitos em cores da Grafcólor R.-
produções Gráficas Ltdo, Rua Climaco Bar-
bosa, 72, São Paulo. Lembramos às pessoas 
.v.ntuolm.nte Interessados que todo o ma-
terial, inclusive fotográfico, publicado ns?e 
exemplar não poderá ser reproduzido ou 
utilizado de qualquer formo sem autorização 
expressa da Revista Turf e Fomento Ltda, 

Escolha 
Hernani Azevedo Silva, bacharel em direito, empresário bem 

sucedido e, como ele mesmo prefere ser conhecido, homem de 
turfe e criador, foi o escolhido pela maioria expressiva dos asso-
ciados do Jockey Clube de São Paulo para dirigir os destinos da 
entidade no triênio 78/80. Após uma campanha, sempre coloca-
da em alto nível, concretizada, afinal, em um pleito correto, com 
apurações dirigidas por um juiz do Tribunal de Alçada de São 
Paulo, Dr. Antonio Alberto Alves Barbosa, a grande massa turf Is-
tica tomou conhecimento do nome preferido por 1.458 dos 2.518 
votantes. 

Uma análise tranqüila do resultado, considerando que os 
dois candidatos eram figuras humanas de inatacável estofo mo-
ral, mostra que Hernani Azevedo Silva cristalizou os anseios dos 
verdadeiros turfistas, que aguardam para a nossa entidade, em 
todos os seus setores, reformas técnicas e estruturais que a colo-
quem em sua devida posição de liderança, abrindo condições 
para um intenso e efetivo apoio ao trabalho do criador do puro-
sangue de corridas, ponto de partida de qualquer programa de 
valorização do turfe. 

A palavra de carinho do vencedor, Hernani Azevedo Silva, 
em relação ao seu oponente e então presidente em exercício, José 
Cerquinho Assumpção, reconhecendo nele um concorrente leal, 
principalmente na condução do processo eleitoral, nada mais foi 
do que a reafirmação dos princípios democráticos daqueles que 
dirigem o clube e integram seu corpo associativo, desde a sua 
fundação, a 14 de março de 1875. 
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Castanho, França, 1969 

por Blue Tom .Fitzroy, por Tornado 
Ganhador de seis corridas na França, 

inclusive o Prix DaOnis,Gr 111,1.800 m. 
Cnberturas à venda nelas Cartas de Mnnt 
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MUNICIPIO DE ALFREDO DE CASTILHO 
SÃO PAULO 

Escritório: Praça Manuel da Nobrega, 21 
100  andar - fel. 32-6893 - São Paulo 

Potranca por Sail Through (castanho/1968/EUA) 

• 	 por Never Bend e Make Sail por Ambiorix 

. 	.ç:.. 	9 

1 

JEANNETTE CHERIE 
nascida em 14 de julho de 1975 

meia irmã de Ginger, ganhadora do 
GP Barão de Piracicaba e do GP Diana (Gávea), 
provas do Grupo 1. Sua mãe é a nacional Eugenie 

por Niso e Anastazia, por Kameran Khan. 
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+ HARAS IJU lISSA + 
ibaJ RubuW1 

Melody Blues 

Iurry On 

ouble Lif e 

barco 

mpire Giory 

airway 

ancy Free 

tardust 

ao Symphony 

Alazão Tostado, 1964, Inglaterra 
4arcovil 
out Suite 
lachelor's Double 
alnt Joan 
haros 
logara 
Ingapore 
kygiory 
'holaris 
capa Flow 
tefan The Great 
eIIba 
lyperion 
ister Stelia 
airhaven 
)verture 

1 IIIIÃ1 <,*C astanho, 1967, São Paulo 	
Foiøy 

Fair Copy  
Sayoni 	 Composure 

Badrudin 
Perfume 	

d 
 

Xaveco 	 Lavendula II  

Bois Roussel 	
Vatout 
 

Roussette 	 Plucky Liege 
Clarissimus 

Clairvoyante 	Doddles 
Foxhunter 

Fax Cub 	 Dorna 
Carrasco 	 Copyright 

Corea 	 Snobinetle 
Minha Negrinha 	

Dante 	
Nearco
Rosy Legend 

Sarabandy 	 Mohmoud 
Sardcibee 	Saraikala 
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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 Vilianueva 
(Internacional), No Brasil venceu o 
GP Proclamação da República, em 
1.000m (grama leve), marcando 58"5, 
sobre Hafiz, Miss Norma e outros 
e o GP Oswa Ido 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 Gi 
Brasil ganho por Orpheus. 



SILVEI 
DM E PASTORIL SÃO SILVESTRE 

e C.raIIinø por 

jreprodutoras: After V0, Assuma, Candy 	 __________ 	ier Palece, Estrela Errante, Fire 
tMca, Luiza de Trela. Mangónia, Micie, MIs1rWI 	iOflí, Queil Creu, Quiexotica, Royal Ducheas, aIsa. 

tIlha, Tin Giri, Undanela e Xasquita, Sakaia, Senorita e Riena. 
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• REPORTAGEM. 

"Amor ao cavalo, um 
bom suporte financeiro 
e uma determinada 
consciência empresarial" 
''A criação do puro-sangue de corridas deve, para que possa ter sucesso, estar alicerçada em um triplo e 

indispensável conjunto de fatores: o amor ao cavalo, um bom suporte econômico- 
financeiro e, por fim, uma determinada consciência empresarial. Amor ao cavalo, para que 
haja motivação' a um empreendimento que à simples luz da razão, talvez não ofereça os 

mesmos atrativos abertos por outras aplicações menos sofisticadas, mas bem mais 
seguras; suporte financeiro, pois não se instala um haras, com observância de todos os 
preceitos técnicos, sem grandes investimentos; e, por fim, uma disposição empresarial, 
que vise dar possibilidades de ganhos ou, pelo menos, caso o amor pelo cavalo seja de 

fato muito grande, o simples ressarcimento dos investimentos aplicados. E isto porque, em 
sã consciência, ninguém faz grandes aplicações pelo prazer de perder dinheiro.'' 

Esta, em termos gerais, a linha filosófica do criador Milton Euvaido Lodi, titular do Haras Ipiranga. 

Piquete de éguas. com  produtos ao pé. Em primeiro plano. Roma Bel/a, como produto de Negroni 
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. REPORTAGEM. 

 

belecinientci um cciii lio e nipresarial . Suas safras 

crani colocadas à venda, sem preocupação de re-

sena dos melhores. Apenas algumas linhas moa-

ternas era itt mantidas, p ri ncip aI me ti te através das 

próprias matrizes e, depois, de suas descendentes. 

Lima prova disso é que três dos animais brasi-

leiros que conseguiram vencer na Argentina, em 

provas internacionais, eram originários do Ipi-

ranga. Mas, cspemtas umtt, ainda defendia suas 

cores. Ali ganharam Escorial , Major's 1)ilenima 

Caiado. Derah, Itamaraty e Elisaheth. os três 

últimos criados pelos Lodi e só Elisabeth defen-

dendo sua jaqueta. 

E claro, diz ele, que existiam, e talvez ainda 

existam, alguns remanescentes de urna época 

mais roniãnt ica da criação do cavalo, dispostos 

a perder dinheiro, dentro de urna escala de 

disponibilidades. Outros, e estes ainda estão aí, 

entram tio negáeio cônscios do risco a enfrentar e 

pron tu', a aceitar apenas o equilíbrio eu 1 re recei 

ia e despesa ou mesmo um certo déficit. Mas, 

mesmo estes, não são muitos. Criar, como sim-

ples ''hobby''. não nos parece razoável. 

Origem 
Milton Euvaldo Lodi confessa que, para ele, a 

aceitação e aplicação desses três fatores foram 

simples decorrência de urna situação de fato. O 

amor pelo cavalo, ele o desenvolveu e o cultivou 

levado pelas mâos de seu pai, Euvaldo Lodj, que 

ta iii hém plantou as bases do e nipree ndime nto: 

enquanto a necessidade de emprestar à criação 

do puro sangue tini cunho empresarial, também 

desenvolveu-se naturalmente, à luz de unta cres-

cente disputa de mercado, cia qual esse setor 

la mbé ni não ficou imii ne 

Criação 
Eus .ticlo Lodi foi. de inicio, um simples pro-

prietário, mas hastan te ligado a conhecidos cria-

dores da época. como é o caso de José Paulino 

Nogueira, titular do Haras Bela Esperança. De 

outra parte, pode-se afirmar mesmo que o cava-

lo Mangiiari. de sua co'propriedade, e do ''turf-

man'' Aclhettiar de Faria, foi o ponto de partida 

para a sua experiência como criador. O filho de 

King Salmou e Globera, um animal de alta 

expressão, inclusive na esfera clássica, despertou 

ciii Euvaldo L.ocli o desejo de ser criador, apro-

veitando sua corrente sangüínea. E o início foi  

por volta de 1949 ciii um Sítio de propriedade 

de José Paulino Nogueira. no ntunieípio de Osas-

co, hoje integrado à Grande São Paulo, Já Cntào, 

E uv alcio Lodi fora envolvido pelo Cii tusias nio dos 

verdadeiros criadores, partindo depois, para 

ti lia área ainda a ser desbravada. no município 

de J aguariúiia , perto de ('a api nas. Liii fins de 

1955. o noio haras já estava praticamente im-

plantado, mas seu primeiro produto. Aurora, 

uma filha de Govama, insportada ao ventre de 

FloreIle (Vatel!or), nasceria em local improvisa-

do, uni a garagem 

Da Itália 
Nesse periodo, lindo viajado IMUI a E «ilia, 

Fuvaido Lodi aproveitou a oportunidade para ali 

adquirir vi rios animais, inclusive dois filhos de 

()rteilii. A base da sua eriaçào, contudo, nas-

ceria de uni conhecimento com o grande criador 

fraitc's. Marcel Boussac, de cujo haras Lodi 

adquiriu unia rica linhagem de éguas matrizes, 

que foram reforçadas, ito Brasil. por outras 

correntes sangüíneas oriundas, basicamente, do 

Bela Esperança, de José Paulino Nogueira. O 

0 poderio do novo haras, o Ipiranga, só seria 

sentido, entretanto, a partir de 1956, quando se 

fez presente a loiça das correntes oriúncias dos 

campos de Mareei Boussac, A sua safra de 1953, 

que estreou em 1956, mostrou logo as possibi-

lidades do estabelecimento, já que 75% dela 

ganhou logo. 

Infelizmente. Euvaldo Lodi pouco pode ver 

desses êxitos, pois morreu em janeiro de 1956. 

Orientação 
Os respoosás eis pelo Haras Ipiranga semmtpre 

fizerani valer uma orientação que dava ao esta- 

Jmclgem 

- -ot posição é ainda  mais reforçada pelo fato 

o , az muitos a ni ni ais saídos do estabeleci nien 

o despertaram criadores latentes. Hialeah, 

1 )erali e De 1 rota foram exemplos, pois iitcenti-

-.tramtt a instalação dos Haras Jaguariátia. Ecivar-

lii Guilherme e Paraguassú. 

Para Milton Lodi, cotnudo, o maior protletiia 

que o criador ciii reim ta é o do ali  ros cii antento 

-des ido cio seu produto. em mãos de certos pro. 

rie lá rios..o ni dano para a imagem do estabe-

'o'ciniento. Alguns interessados pagam bons pre-

-,o', por produtos perfeitos, portadores de exce-

cotes correntes sangüíneas, mas tieni sempre. 

,'tes e setts treinadores, sabem orientar a progra-

mação de sua campanha. Muitas vezes ficam de 

'osse de ti mti atum ai cotti tudo  para ser tini 

iin ci is La, com futuro brilhante na esfera dás-

'oca. em distâncias apropriadas, mas. por falta 

az conhecimento ou por ziçoda mim lo, próprio  ou 

de uni treinador menos preparado. transformamti 

a potrinho em um ''sprinter''. O produto. é 

claro, sendo perfeito e portador de correntes 

satmgüineas que lhe dão coragem, muitas vezes 

eort'espotide, fazeitdo com que o seu proprietário 

e treinador esqueçam sua stamina. Passa a ser 

uni velocista medíocre, quando poderia ser um 

fumidista clássico, se aproveitado em provas real-

mente adequadas. Como a falta de precocidade 

nem sempre impede que o potro mostre, desde 

1ogo algo ni valor. freq iié nternente essa qualida -

de é nial itttreprt'tada como pi'ecocidade, origi-

nando-se unia campanha mal dirigida. 

Esse proeediniemiro, segundo Milton Lodi, pre-

judica a imagem cio estabeleci niento, chegando 

a alertar o seu criador, que prefere apresentar o 

pi'ocluto, sob sua própria orientação, dentro das 

possibilidades que ele sabe possuir. a entrega-lo 

a unia ca ni pan h a deficiente.. 

1 udo isso não invalida a teso de Milton Euval. 

do Lodi. que continua vendendo boa parte das 

safras de seu haras, embora procurndo esclare-

cer os interessados sobre aquilo que sena melhor 

para seus produtos. 

O Haras 
O Haras (piranga ocupa uma área de 110 

alqueires, no município de Jaguariátia, toda ela 

chreta ou indiretamente reservada à criação cli, 

puro-sangue de corridas. Trata-se de uni estabe-

Iccintento clesceni ralizado, com 5 grupos de co-

cheiras. 3 tios quais com dois galpões cada. 

reunindo quarenta e quatro boxes por grupo, 

num total de 132. Vinte e quatro boxes são re-

servados à maternidade e 9 outros a reprodu-

tores. Cada uru dos 4 grupos normais de cochei-

ras é servido por 4 piquetes, que ci cercam, com 

áreas que variam de 2 ci 7 alqueires: além desses 

20 piquetes, há mais quatro, individuais, de 

2.5(X) metros quadrados cada, e outros seis mdi-

s'iduais para os garanhôes. Basica memt te. os P115' 

tos sào formados pelo eonsoreiatiiento do pait- 

1 
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gola com soja perene, e participação. em Pe-

quena escala, de capim seda, hatataes, jaraguil, 

niacaé, qclleuio e outros. Os piquetes sào peno-

dieatnetite remanejados. Aproximadamente. a 

cada 3 anos, são desativados, recebendo plantio 

dc milho e, para tal, adubado. Após a colheita. 
as terras descansam, sendo depois preparadas. 

novamente, para atender seu objetivo precípuc. 

Curti essa prática, a cada 4 ou 5 anos, todos os 
piquetes silo preparados. 

Instalações 

Em relação às instalações do estabelecimento. 
há a destacar, ainda, que os boxes dos gara-

ttliões medem 5 x 5 m. Todos os demais. 4 x 4. 

Os boxes e os piquetes contam com reposição 

automática de água, em bebedouros apropria-
(los, conservando-a sempre limpa, fresca e no 
mesmo uivei. As cercas são, em sua maioria, 

compostas por 3 ou 4 fios dc arame, liso, coo: 

nroirões (te cimento, pedra ou ainda de madeira 
(faveiro): no momento estão sendo substituída' 

algumas cercas, de madeiras inferiores ainda 
remanescentes dos pritreiros anos cio haras. 

Há, também, depósitos de forragens suficiente ,  

para armazenar ração para um ano, além de uni 

pequetio espaço reservado para esse fim, eu 

cada grupo de cocheira. Existem pequenas far-

ncácias,cstratégicamente localizadas, uma perto 
(Ia naternidadc'. outra perto do grupo reservado 
aos reprodutores e outra para os outros coulun-

tos de boxes. 

O Homem 
No Haras 11'ii .uio.:. o lioruciu .s'ittpr ,  loi fatol 

prepondc ran lv' A pai i ii dc seu fundador, hus aI - 

cio Lodi, com orientação seguida pelo filho, Mil 

1011. o estabelecimento sempre procurou cercar -
SC (te figuras afetiva e tecnicamente ligadas ao 

cavalo. José Paulino Nogueira foi um deles. 

Iransntitiu aos Lodi aquele grande carinho que 
sempre teve pelo animal, seus conhecimentos e 

sua prática', o outro foi o capitão Bela Wodianer. 

De início. quando a serviço cio Jockev (itib, foi 
cita mudo a ensinar  e aplicar, no haras, todos os 

seus profundos conhecimentos sobre equinucul-

lura. trazidos do Velho Mundo, de onde era 

oriúndo. Depois, uma vez desligado do clube, 
deu tempo integral ao estabelecimento, transfor -

tua tido- o em tini dos de maior aproveita meti lo. 

Pessoal 
A mesma orientação é seguida quanto ao pes-

soa]. Embora não seja fácil a tarefa, procuram 
os respotisáveis pelo estabelecimento auxiliares 

entre aqueles que, ao lado da eficiência, aliem 

ao seu trabalho o amor pelo atiiina 1. A maioria 

dos empregados é de estáveis, muitos com mais 

de vinte anos de casa. 

Apreciação 

Milton Euvalclo Lodi, uni estudioso da equi-

nocultura, não se furta, quatido solicitado, a 

emitir opinião sobre o aproveitamento dos ser-

viços de um reprodutor e das matrizes na cria-

ção. A propósito dos primeiros. diz que, "sem 

pretender. de qualquer modo criticar quem pre-

fere para semetltais cavalos estrangeiros de bom 

papel e campanha discreta. pois o próprio Haras 
Ipiranga já importou animais desse tipo (e com 

sucesso), como é o caso de Flamboyant de 
Fresnav e Kanieran Khan, a orientação atual é 

dc se procurar abrir ao máximo os pedigrees, 

objetivando dar mais solidez aos tipos físicos. 
através (te reprodutores que, basicamente, te-

nham qualidade (vitórias sigtii fica tis'as. princi- 

palmente tio plano clássico), boa ossatura ( resis-
têtwia comprovada ao esforço das corridas, sem 

conseqüência ,.,. pelo menos aparentes), bom gênic 

j pertnitindu seu melhor uso e aprovcitatneittu), 

sem taras e de pedigree de bom padrão (linhas 

que, tia prática, funcionem, estejam vivas e dan-

do ganhadores). O chamado "ladrão de boa 
família - , isto é, o cavalo de bom pedigree, mas 

individualmente sem qualidade, é tini dos res-
ponsáveis por não estar a criação brasileira em 

estágio mais adiantado. Qtietii tem qualidade 
pode, ou não, tra usmi ti-la. quem nào a possue, 

dificilmente poderá fazê-lo. 

Reprodutores 

O Haras Ipiratiga dispõe, atualmente, dc 4 

reprodutores: Kurrupako, Negroni, Xadrez e El 

Asteróide. Sobre eles Milton Lodi tem sua opi-

nião, logka mente, brim avIa: 
Kurrupako - foi o animal de maior poderio 

locomotor nascido tio Fiaras Ipiranga; como ca-

valo de corridas, melhor que Golf, ltamaratv, 
Mou stache. Negroni, Derah. De l'roia, Hialeah, 

Happv e todos os outros. E o Ipiranga já criou, 

até agora, 37 ganhadores clássicos. Apesar de 

possuir unta linha paterna não muito fácil e não 

muito explorada, conta com o apoio qualitativo 

e pedigrístico tia linha feminina, das melhores 

da criação Boussac. Tem modelo físico bom, 

transmite qualidade e é uns garanhão muito fér -

til e saudável. Seu pedigree é unia união tias 
linhagens oriúndas dos estabelecimentos do Aga 

Khan e de Boussac. 

Negroni - tipo ossudo, grande, calmo, de 
pedigree de fácil comunicabilidade: transmite 

bastante seu tipo de pelagem, e suas primeiras 
gerações resultaram em demonstrações até tires-

mo inesperadas, e um típico caso de garanhão  

qlic pede paciência aos compradores dos seus 

produtos, pois se atingirem a idade de 3 ou 4 
anos, sv'tmi terem sido vítimas de trabalhos apu-

rados, intempestivos e precipitados, fatalmente 

demonstrarão um bom padrio. 

Xadrez - pedigree rigorosamente clássico, 

completamente são, aos 20 anos de idade. Xadrez 
tem fertilidade baixíssima. íi uni tiotmi cavalo de 

ajuda. como boa alternativa para mistura com 
as correntes satigüíncas de Kurrupako e Negro-

iii. 'l'eni cumprido s tia missão muito bem. 
El Asteróide - dc modelo privilegiado, tipo 

reforçado, posteriores potentes, muita coragem 

na pista, completamente silo e de resistência 

iticomum, El Asteróide foi adquirido com a 

missão de dar mais eonsistêticia, mais durabili-

dade e maior rusticidade aos produtos. O seu 

pai. Ellrenor, segundo o estudioso inglês John 
Aiscan, foi de muita coragem e resistência; a 

tnile de linha inglesa veiculada na Argentina, 

deu a El Asteróide maior adaptação ao meio 
su 1-ame rican o. 

Linhagem e Campanha 

Kurrupako - é uni castanho, nascido no pró-

prio Haras Ipiranga, por AI Mabsoot (Mal de 

Cocagne e Rose O'Lynri. por Phero -ishah) e Ber-

ceuse. por Galgador (Diebel e Pharvva) e Hvpanis 

(Joek-Thanida, por Tourbillon). Correu apertas 3 

vezes, obtendo duas vitórias e um segundo, Por 

ter sofrido utii acidente de raia, foi logo aprovei-
tado na reprodução. 

AI Mabsoot, pai de Kurrupako, uns animal de 

criação do Aga Khan, foi um dos principais 

elementos de sua geração. Correu 23 vezes na 
França e na Inglaterra, para registrar seis vitó-

rias, três segundos, dois terceiros e três quartos 

lugares. Suas vitórias foram anotadas nu Prix 
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Lupin. no Prix de Baville, no Prix Firdaussi, no 
Prix de SI. Laurent, no Gran Prix de VilIe du 
E3ouseat e no Prix de Plaisance. Entre suas colo-
cações ganham destaque o segundo registrado 
no Grand Criterium e no King George VI and 
Queeri Eli7abeth Stakes. 

Importado em 1959. pelo Jnckcy Club de São 
Paulo, iniciou suas atividades como reprodutor 
ItO alio seguinte, tendo produzido bons animais 
da esfera clássica. 

Berceuse. mãe de Kurrupako, foi importada 
ao ventre. Ganhou quatro provas na Gávea, 
inclusive a de estréia, quando bateu o recorde 
dos 1.3000 metros, na areia. 

Kurrupako ingressou na reprodução em 1966, 
tendo produzido inúmeros ganhadores, inclusive 
clássicos, como é o caso de San Pablo (GP Con-
sagraçào-Gr.1) e 'lalio (GP Criação Nacio-
nal-Gr.I). 

Negroni - um alazão, nascido em 1965, é 
outro produto do próprio Haras Ipiranga, que 
ali pernianeccu para ser aproveitado na repro-
dução. Trata-se de um filho de Flamboyant de 
Fresnay (Pharis e Djezima, por Artcrus e HeI-
difann). e Aurora, por Goyama (Guva e Devine' 
ress) e Florelle, p01' Valellor e Flor de Mayn, por 
('hateau Bouscaut Ao contrario de Kurrupako. 
Negroni teve longa campanha, pois foi apresen-
tado 32 vezes, dos 3 aos 7 anos, tendo obtido 17 
votórias e 10 colocações. Entre seus êxitos estão 
aqueles conquistados no CI' Piratininga-Gr,lI, 
no GP Bento Gonçalves-Gr.lI, em Porto Alegre; 
no GP Paraná-Gr.II, em Curitiba; e nos Gran-
des Premios Jockey Club do Paraná, Indepen-
dência e Duque de Caxias. 

Flainboyant de Fresnay, seu pai, correu ape-
nas duas vezes, em seu país de origem, teitdo 
ganho o Prix de Courteil e feito segundo no Prix 
Pourtulés. Importado diretamente para a repro- 

dução. deu, além de Negroni, ganhadores clás-
sicos, como Hialeah, Louclla, Cinciu, Golf, Ma-
roto e King Sun, entre outros. 

Aurora, sua mãe, obteve 4 vitórias em sua 
campanha. lendo produzido, além de Negroni, 
outros bons ganhadores. cotou Giuliano, Lazio e 
Hiroshima. 

Ncgroni'ingrcssou na reprodução em 1972. 
Xadrez - é uns castanho, nascido em 1956 e 

de criação de A. J. Peixoto de Castro Júnior. 
Correu 24 vezes, tendo conseguido 8 vitórias e 11 
colocações, incluindo entre seus êxitos os con-
quistados nos Grandes Prernios 29 de Outubro e 
Linncu de Paula Machado e nos Clássicos Can-
dido Egydio e Tiradentes. 

SiIY(LiIL, seu pai, venceu lO provas na Europa, 
incluindo o Prix d'Arcnhcrg. o Prix Edmond 
Blanc, o Prix Daphnis e o Prix Jaeques Le 
Marois, os três primeiros do Grupo III e o últi-
mo do Grupo 1. Savani iniciou suas atividades 
de reprodutor na Europa, onde deixou destaca-
dos ganhadores clássicos, conto é o caso de Li 
Sorellina (Prix de l'Arc de Triomphc e Prix 
Diane), Le Banquier. Bcwitched e muitos ou-
tros. No Brasil, deu, além de Xadrez, valores 
como Xaveco, grande ganhador clássico e repro-
dutor consagrado; Xinga. Xariba, Captor, Cajõ, 
Cabine, Zopo. Zaribu e outros. 

Xadrez ingressou na reprodução em 1962, 
tendo produzido inú.meros ganhadores, inclusive 
a clássica Tutsi Bonbon. 

El Asteróide - um nacional por Elpenor e 
AI Oina. por Alcazar, de criação do Haras do 
Arado. Correu 49 ve7C5. 36 das quais em provas 
clássicas, para alcançar 15 vitórias. 9 delas em 
clássicos, e conseguir 21 colocações. 16 naquela 
esfera e 5 em provas comuns. Entre seus êxitos 
estão alcançados no GP Bento Gonçalves, no 
Cristal (3 vezes) no GP Paraná, no 'raunã; no  

(JP São Vicente, no hipódromo da mesma cida-
de; e nos Grandes Premios Doutor Frontin e 
Vieira Souto, no hipódromo da Gávea. Entre 
suas colocações incluem-se as alcançadas no GP 
Paraná, no Dcrhv Club e no GP Osvaldo Ara-
nha. estes dous últimos na Gávea. Isso repre-
senta, percentualmente 30,6% de vitórias cm 
relação às inscrições; e 42,9%, no que tange ás 
colocações 

Eguas 

Sobre as matrizes. diz, o titular do Haras 
Ipirauga; — As éguas que são incorporadas ao 
plantel cio Haras Ipiranga não são exploradas 
nas pistas, correndo, no máximo, até 5 anos 
incompletos. As exceções são poucas. Assim, de 
um modo geral, chegam ao liaras em boas con-
dições físicas, sem problemas nos locomotores e 
com reserva de saúde para a gestação. Quase 
sempre, as éguas virgens ficam prenhas logo na 
primeira estação de monta''. 

Matrizes 
Em 31 de dezembro do ano passado. era este 

o plantei de reprodutoras do 1-luras Ipiranga: 

ARAXÁ - cost. 
Moustache e 1 L.ovc You. por Paradiso 
ASTARTE - cost. 
Xadrez e [mclv. por Kameran Khan 
BERETTA - torci. 
Moustaclie e Faustina, por Four 1-OlIs 
CHERTÊ - oloz. 
Decorum e Chola Vicia, por Atlas 
GALIERA . cosi. 
Manguari e FilIe de 'I'roic. por Priam II 
HIROSHIMA - cosi. 
Flaitiboyant de Fresnav e Aurora, por Goyama 
ICHIDAI - olaz. 
Battic Piaui e Modesty Blaise, por Xaveco 

LADY GODIVA - aloz. 
Flatnhovanl de Fresnav e ('assia. por Cctracalla 
LOVELY - cosi. 
Kanieran Khan e Frolic, por Djebel 
MAIS 001 . cosi. 
Takt e Drásera, por Destino 

MAIIBÜ - cosi. 
Katncran Khan e Portoire., Por Priam 11 
NAINA! - cosi. 
Kaioeran Khan e Galiera, por Manguarí 
NINI BONBON - cosi. 
Jatille e Gandaia, por Flamhoyunt de Fresnay 

OLÁ BOLA - cosi. 
Kameran Klian e Jardiniêre, por Flamhovant de 
Frcsna' 

OLD CLASS . cosi. 
Flambovant de Fresnay e lligh Class. por Kame-
ruo Khan 

OP ART - cosi. 
Kaniera ti K han e Fausti na, por Fou r H il Is 

ORATA - oloz. 
Flamhoyant de Fresnav e Jocosa, por Seventh 
Woijcler 

PEPSI - cosi. 
Takt e Happv, por Manguui -í 

POUPETTE - cosi. 
Kattieran Khan e Rerceuse, por Galcador 

RED COAT - olaz. 
Cri nica II e Calnnc, por Flambovani de Fresnay 

RITA LOU - cosi. 
Jatille e Little Lou, por 'l'akt 

ROMA BELLA - cosi. 
Kurrupako e Heloise, por Destino 

ROMANESCA - cosi. 

Nisos e Luvely. por Kameran Khan 
ROSE BONBON - cosi. 
Kant eran K han e Gandaia, por 1-1 amboyant de 
Fresiiay 

•1  
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SHOW GIRL - cosi. 

Xadrez, e Kentuchv BeIle. por AI Mabsoot 

SOME LUCK - cosi. 
Battle Plati e Lovely, por Kameran Khan 

STEPHANIE - oloz. 
Kurrupako e Kinkara, por Flamhoyant de 

Fresnay 

ST. TROPEZ - olaz. 
Xadrez e 1 Love You, por Paradiso 

SWEET DOCA - cost. 
Kurrupako e Fama, por Kameran Khan 

TARCILA - aloz. 
Burpham e Emérita, por Manguari 

TCHOU TCHOU - tord. 
Kurrupako e Lulu BelIe, por 'laki 

THEODORA - cosi. 
Rattle Plan e Galicra, por Manguarí 

TÔNICA - cosi. 
Baitle Plan e Mais Oui, por Takt 

TROPPO BELLA cosi, 
Levioo e Nenina, por Gaudearnus 

TUTSI BONBON -cosi. 
Xadrez. e Gandaia. por Flamboyant de Fres- 

fl lv 

VILLA DEI FIORI - cost. 
Moustache e FlorelIe, por Vatellor 

VOILÁ - cosi. 
Xadrez e Jardiriière, por Flambovant de Fres- 

nav 

Produção 
O Haras Ipiranga. que além de seus reprodu-

tores, ao longo da sua história, usou também 

coberturas de sementais de outros estabeleci-

mentos, inclusive do estrangeiro, através de im-
portação de éguas cheias, caldeou no estabeleci-

niento o sangue de AdiI, AI Mabsoot, Anubis, 

Arlequino, Bala 1-lissar, Bambino, Breeder's 

Dream, Burpharn, Captain Kidd II, Captor, 

Christrnas Festival, Cigal, Coaraze, Corpora, 

Crimea II, Daddy R, Dark Prince, Desert CalI 

II. Ehoo, Estentor, Gabari, Galcador, Gaudea-

mus, Goyama, Homero, Honcyville, Idaho, 
King's Favourite, Levino, Minuit, Mogul, Nisos, 
Nordic. Normanton, Pharis, Romney, Sabinos, 

Scratch, Shah Rookh. 'lamino, 'I'ang, Tourbillon, 
'lunible Lark, Vasco de Gama, Voluntário, 
Wildercr, Wood Note, Xaveco e Zenabre. De 

sua produção já foram exportados para o exte-

rior vários parelheiros, como é o caso de Porta-

Estandarte. Reticente. Parliament e Rando, pa-

ra o Panamá; Aureola, Dancing, Ttipantua, FuIl 

Moon e Itahorahy, para o Uruguai; Laura Penãrol 

Little Lou, Old Scotch Ojos Verdes e Rei Zulu, 

para a Venezuela; Obelisco e Lightfooi.para os 

Estados Unidos; e Ice Boat, para o Perú. 

Suas três últimas safras foram estas: 

Produtos nascidos em 1975 

DANTZIG ' fem. aloz. 
Kurrupako e 01)  Art, por Kaneran Khan 

DONNA FAUSTA - fem. tord. 
Xadrez e Faustina, por Four Hills (sacrificada, 

acidente) 

DUCHESSA - fem. cosi. 
Kurrupako e Matibú, por Kameran Khan 

DELICATEZZA fem. cost. 
Zenabre e Poupetie. por Kameran Khan 

DOLCE ROMA - tem. olaz. 

Kurrupako e Mais Oui, por 'l'akt 

DORÉE BONBON - fem. aloz. 

Kurrupako e Nini Bonhon, por Jatille 
DARK SKIN - fem. cosi. 

Kurrupako e Nainui. por Kameran Khan 

DAME ROYALE - fem. cosi. 

Kurrupako e Old Class, por Flamhoyant de 

Fresnay 

DAISY GIRL - fem. cosi. 
Negroni e Show Giri, por Xadrez. 

DONA GISA - fem. alaz. 
Estentor e Stephanie. por Kurrupako 

DARLING DOCA. fem. aloz. 
Negroni e Ssveet Doca, por Kurnipako 

DAMA FORTUNA - fem. cosi. 

Negroni e Fama, por Kamerati Khan 
DAMPIERRE - mosc. cosi. 
Kurrupako e Redcoat, por Crimea 11 

DEBRET - mosc. olaz. 
Negrotti e Ichidai, por Battle Plan 

DON CASMURRO - mosc. cosi. 
Negroni e Singapura. por Xadrez. 

DEBUSSY - masc. cosi. 

Negroni e La Fiesta, por Takt 

DON MANOLO- mosc. cosi. 
Kurrupako e Tareila, por Btirpham 

DON FABRIZIO - masc. oloz. 
Negruni e St. Tropez.. por Xadrez 

DOTTORE - masc. cosi. 
Xadrez e Lovely. por Kameran Khan 

DRY MARTINI - masc. cosi. 
Xadrez e Hiroshima, por Flamboyant de Fres-

o av 

DON CRISTOBAL - mosc. aloz. 
Negroni e Rita Luis. por Jatille 

Produtos nascidos em 1976 
EMILIANA - tem, cosi. 
Kurrupako e Orata, por Flamboyant de Fresnay 

ERÓTIKA - tem. cosi. 
Kurrupako e Malibú, por Kameran Khan 

EXCÊNTRICA - fem, cosi. 
Kurrupako e Op Art. por Kameran Khan  

EMILIE BONBON - fem. cosi. 
Kurrupako e Nini Boobon, por Jatilie 

EMMANUELLE BONBON - tem. alaz. 
Arlequino e lutsi Bonhon. por Xadrez 

ESPADILLA - tem, cosi. 
Kurrupako e La Fiesta, por Takt 

ESTRELITZIA - fem. olaz. 
Negroni e Rita Lou, por Jatille 

ENCARNACION . tem. alaz. 
Xadrez e Lady Godiva. por Flamboyant de Fres- 

ti av 

ESFINGE - tem, cosi. 
Korrupako e Troppo BeIla, por Levino 

ESCARAPELA - tem. cosi. 
Negroni e Sweei Doca, por Kurrupako 

ETIÓPIA - fem. cost. 
Negroni e Faustina, por Four HilIs 

ELLEONORA BEILA - tem. alaz. 

Kurrupako e Heloise. por Destino 

ETOILE BONBON - fem. cosi. 
Breeder's Dream e Mariella. por Takt 

EL ENSAYO - masc. aloz. 
Kurrupako e Ichidai, por Rattle Plan 

EL BANDONEON - mosc. cosi. 
Kurrupako e Redenai, por Cnmea II 

EINSTEIN - mosc. cosi. 
Tunible Lark e Potipette, por Kamcran Khan 

EATON - masc. cosi. 
Honeyville e Voilá, por Xadrez. 

EDIMBURGO . mosc. cost. 
Sabinos e Some Luck. por Battle Plan 

EXÓTICO - masc. cosi. 
Negroni e Show GirI, por Xadrez 

EL ROMANCERO - masc. olaz. 

Kurrupako e Si. 'I'ropez. por Xadrez 

EL CHACAL - masc. cosi. 
Kurrupako e Theodora. por Battle Plan 

EFFENDI - masc. cosi. 
Zenabre e Lovely. por Kameran Khart 
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ELALAMEIN masc. cosi. 
K o rru pal o e GuI ie ia por M angua rí 

Produtoi nascidos em 1977 

FANTASIA - fem, afaz. 
Negro o e Op  Ar(, por K a mera o K ha o 

FANNY BONBON - fem. cost. 
K urru pa k o e 'iii si Bonhon . por Xadrez  
FIRENZE BELLA - fem. cosi. 

Netooni e Roma Relia, por Kiirrupako 
FANFARRA - fero. afaz. 
Kiirrupako e larcila. por Burpham 
FOLIA - fem. cosi. 
K ii rrupako e l'heodora por Battle Plan 
FALERNA - fem. cosi. 

Negron i e Lote Is por Kainera o Khan 
FORTUNATA - fem. aloz. 
Negroni e Sss eet Doca. Por Kurrupako 
FIESTA BRAVA - fem. afaz. 
Kurrupako e Redcoat. por ('rlYenL II 

FAVORITA - fem. cost. 
Kurrupako e Galiera. por Manguarí 

FON FON - fem. cosi. 
Easv Regent e Araxã, por Moustache 
FANTOCHE - mosc. cosi. 
Kurrupuko e Voilá. por Xadrez 
FULGOR - masc. cosi. 
Kurrupako e Ichidai, por Battle Plan 
FÚ-MANCHU - mose. oloz. 
Xadrez e Stephanic, por Kurrupako 
FAROUK - masc. cosi. 
Negroni e PoopeIle. por Kameran Khan 

FAIR LUCK - mosc. olor. 
Kutriipako e Some Luek, por Batt!c Plan 

FIDALGO - masc. cosi. 
Kurrupako e Nini Bonhon. por Jatille 

FRANK CHICK - mosc. afaz. 
Ncgrotii e Shotv Giri, por Xadrez 
FLAMENGO - mosc. cost. 
Kurrupako e Rase Bonlion, por Kanicran Khun 

FIACRE - mosc, cosi. 
Negroni e Rita Lou. por Jatillc 

FERNET - mosc. oloz. 
Ncgroni e l'epsi. por '1 aki 

Estatísticas 
O Haras do Ipiranga, uns estabelecimento de 

criação rico cm história comporta, por isso, 
atraentes levantamentos estatísticos. Desde a sua 

fundação, por exemplo, ali prestaram serviços 
19 reprodutores, sendo 8 nacionais. 4 da Itália, 
3 da Inglaterra, 2 (Ia França, 1 da Alemanha e 1 

dos Estados Unidos. Foram usados, ainda. co-
berturas de 49 reprodutores de fora. 

De toda essa atividade, resulta que, dos 952 
nasci mitentos previstos até 31 12 77. já poderiam 
ter corrido no país 656 animais; desses 656 
animais. 42 não correram (6,4%), 70 eram per-

dedores( 10,7%) e 544 eram ganhadores (82,9%), 
dos 614 animais que chegaram a correr, eram 
perdedores 11 .47 e eram ganhadores 88.6°í 

Os Nomes 

Os reprodutores que serviram nos liaras. em 
toda a sua história, com as respectivas gerações 
produzidas. foram Bati/e P/wi (Estados Unidos). 
por Prince John e Battle Eve, por Battle Field. 

com  3 gerações; Bleneran (Inglaterra), por Do- 

nateilo II e Bevcnuia ('cllini. por Craig-an-
Frou. 2 gerações: Boxeur (Brasil). por I'haris e 
Du%k Drop, por Gova II. 4 gerações. Destino 
Ii lia), por Pilade e Dcbra , por Craiiach 4 

gerações: El Asteróide (Brasil). p°' Elpenor e 

AI Orna, por Aleazar, recentemente incorporado 
ao estabelecimento; Fairy K i ng (França), por 
Vatelior e Reine de-, Fees, por Pharis, 6 gera-
ções; Flaothoyant de Fresnav (França) por Pharis 
e Djezima. por Astcru. 15 gerações: Fotir HilIs 
Itália), por Moron i e Four BelIs, por Tetra-

tema. 7 gerações; Jatillc (Brasil), por Adil e 
('astille. Por Nasrullah, 7 gerações: Kameran 
Khait (Inglaterra), por Tehran e Bibiheg, por 
Bab -am. 14 gerações; Kurrupako (Brasil), por 
AI Mabsoot e Berceuse. por Galgador. lO Gera-

ções: Mandello (1 tália), por Ortello e Matinozza, 
por Marina, 3 gerações: Minotauro (Itália). por 
Orlello e Michclu. por Cranach. 7 gerações, 
Moustache (Brasil). por Takt e Elisabeih. por 
Kameran Khan, 4 gerações; Manguari (Brasil). 
por King Salmon o Globera. por Sparus, 12 ge-
rações; Negroni (Brasil), por Flamhovant de 
Fresnay e Aurora, por Govama, 5 gerações; 
Paradiso (Inglaterra), por Dante e Flapper. por 
Felstead. 1 geração; Takt (Alemanha). por Gun-
domar e l'akonia, por Oleatider. 9 gerações; e 

Xadrez (Brasil), por Sayani e Maldita, por King 
Salmon, 8 gerações. 

Desses reprodutores, o maior contingente. até 
agora, foi deixado por Flamhovant de Fresnay, 
que produziu 110 animais, 98 dos quais ganha-
ram nas pistas. 

Em segundo lugar, está Kurropako, que em 

10 gerações deixou 109 filhos. 60 dos quais ga-
nharam e 21 ainda estão cm criação. 

41 
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X. 
CORREU NOS ESTADOS UNIDOS, ONDE DE 61 
APRESENTAÇÕES, OBTEVE 17 VITÓRIAS, 8 SEGUNDOS 
E 11 TERCEIROS LUGARES, COM PRÊMIOS DE US$ 
40,850. DE SUAS COLOCAÇÕES DESTACAM-SE O 2.° 
NO WESTCHESTER STAKES E 03.0  NO CABRILLO 
STAKES. 
DE SEUS PRODUTOS, DESTACAM-SE: ANNANDALE (6 
VITS.), CACIQUE INDIANO (2 VITSJ, DONA FÉ (2 VITS.), 
DON JUANITO (2 VITS.), DOYA TANGA (2 VITS.), EARLY 
SPRING (2 VITSJ, IMANE, DAILOR E FUTILITY. INDIAN 
CLASSIC É IRMÃO PATERNO DE T.V.LARK, DA LINHA 
DE NASRULLAH - NEARCO - PHAROS - PHALARIS. 

NEARCO 
NASRULLAH 

MUMTAZ BEGUM 
INDIAN HEMP _______________ 

STARDUST  
SABZY 

SARITA  LU  

MARCONIGRAM  
o READING II 

GRAVURE 
KOTAH 

 

ROIDORE 
BRAYDORE 

BRAY BEAUTY 

COBERTURAS À VENDA 
CARTAS DE MONTA 

COMISSÃO DE FOMENTO 

1 1 

ir 
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. REPRODUTOR LÍDERU 

1.<)cris 

1,40 

UM 

Criado na França, por 
Marcel Boussac, LO CRIS 
cumpriu campanha em seu 
país de origem e na 
Inglaterra, onde enfrentou 
as melhores turmas. 
Comprado pelos irm dos 
Seabra, foi incorporado d 
criaçdo brasileira em 1971. 
Hoje, os europeus lamentam a 
sua venda, como é o caso do 
jornal The Sporting L:fe, que 
em artigo sobre o grande 
criador francês, declara que a 
venda do filho de Venture, foi, 
decididamente, uma perda para 
a criaçdo européia. 
Locris foi o grande campeão 
da estatística, entre 
reprodutores, em âmbito 
nacional, no ano de 1977. 
Totalizou, em prêmios, 
Cr$ 2,369.250,00, tendo sua 
sua posição marcada, 
principalmente, pelo alto valor 
dos seus produtos, como é o 
caso da invicta Emerald Hill. 
Carlos Roberto Martins 
Costa analisa, com riqueza de 
detalhes, a sua importância em 
nossa criaçdo. 

Ia 
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O ano turístico de 77. no Brasil, caracterizou-
se por ser da consagração do garanhão Locris, 
que levantou amplamente a estatística nacional 
de reprodutores, com mais de Cr$ 700.000,00 de 
diferença sobre o 2 1' colocado, Zenabre. Este 
sucesso, por si só, já bastava para consagrar uns 
semental. mas Locris venceu, também, a estatís-
tica brasileira de reprodutores referente á gera-
ção de 3 anos. Tal feito, de levantar ambas as 
estatísticas, embora não inédito, é extremamen-
te raro e há muito tempo não ocorria no turfe 
nacional. A façanha do semental sediado no 
Haras Sideral torna-se ainda mais notável se 
considerarmos que o mesmo tinha apenas 3 
gerações nas pistas em 77 e que somente 41 de 
seus filhos estiveram em treinamento no ano 
passado. 

Locris é um cavalo castanho, nascido na Fran-
ça, em 64. Foi criado pelo grande "éléveur" 
francês Mareei Boussac, cujas cores também 
defendeu nas pistas. Não atuou aos 2 anos. Aos 
3, correu 6 vezes, para obter 1 vitória e 2 coloca-
ções. Venceu o Prix Jean Prat (G. II), derrotan-
do Montal, Farabi, Green Herb, etc., e foi o 3 1  
no Prix de Chantillv (G. 111), para Taj Dewan e 
In Command. No ano seguinte, Locris foi às 
pistas em 8 oportunidades, alcançando 2 vitórias 
e colocando-se em todas as dentais atuações. 
Chegou em 2 0  no Champion Stakes (O. 1), para 
o "derby winner'' Sir lvor, no Prix Jacques le 
Maroís (G. I), para o brilhante "miler" Luthier, 
e no Prix Gontaut-Biron (G. III), a focinho de 
Frontal e antecedendo Grandier, e em 3 1  no 
Frix do Moulin de Longchamp (O. 1), para Pula 
BelIa e Agy, e no Prix d'Ispahan (G. 1). para 
Zeddaan e Timnsy My Boy. Aos 5 anos. correu 6 
vezes, obtendo 1 vitória e 5 colocações, tendo 
chegado em 2° no Prix d'lspahan (G. 1), a 
pescoço de Grandier, derrotando Don, Loren-
zaccio, etc., e no Prix Dollar (G, li), a pescoço 
de Scmillant, derrotando Grandier, e cm 3 °  no 
Prix Ganay (O. 1), para Carmarthen e Grandier. 
antecedendo Luthier, Roselière, Scmillant, etc, e 
no Prix Gontaut-Biron (CL 111). para Grandiei' e 
Apipe, antecedendo Semillant. Finalmente, aos 
6 anos, Locris apresentou-se a correr por 7 
vezes, alcançando 2 vitórias e 3 colocações. Ven-
ceu a La Coupe de Maisons-Laffitte (O. III), 
derrotando Kebah, Amadou. Granados, etc., e 
chegou em 2° no Prix do Muguet (G. III). 

Locris foi retirado de treinamento em 71 e 
trazido a nosso país no mesmo ano. Sua 1a 
geração nasceu, portanto, em 72, tendo estreado 
nas pistas em 75. Destacaram-se, na mesma, 
Skagerrak, 2,a  colocada no G.P. Criação Na-
cional (Taça de Prata), em Cidade Jardim; Gil-
doca, que chegou em 2.° no G.P. Carlos Telles 
da Rocha Faria (Grande Criterium de Potrancas) 
e no G.P. Mariano Procópio (Comparação de 
Éguas), na Gávea; e Uacataca, ganhadora do 
Clássico João Tobias de Aguiar, em São Paulo, 

A 2, 8  geração de Locris teve o principal ele-
mento em Tonka, o melhor "mOer" brasileiro de 
77, ganhador dos G.G.P.P, Presidente da Repú-
blica (Milha Internacional), Conde de Herzberg 
(Criterium de Potros), Gervasio Seabra e Presi-
dente Emilio Garrastazu Médici, na Gávea. A 
esta mesma fornada também o recordista Demi 
Tour (G.P. Marechal Arthur da Costa e Silva e 
2° no G.P. Frederico Lundgren - Comparação 
-, no Rio) e Herbert, 2,° no G.P. João Adhe. 
mar de Almeida Prado (Taça de Prata) e no 
G.P. Ipíranga (2000 Guinéus), em Cidade Jar-
dim, 

A geração de Locris estreada no ano passado 
trouxe às pistas a extraordinária potranca invicta 
e tríplice-coroada Emerald Hill, cuja capacidade  

corredora maravilhou o público turfista de São 
Paulo, onde venceu os G.G.P.P. Diana (Oaks), 
Barão de Piracicaba (Mil Guinéus), José Gua-
themozin Nogueira (Prix Vcrmeille) e Criação 
Nacional (laça de Prata). A esta geração igual-
mente pertencem Speneer, ganhador do G.P. 
Conde de Herzherg (Criterium de Potros), no 
Rio; Defender, 2.° no G.P. Carlos lelles da 
Rocha Faria (Grande Criterium de Potrancas), 
na Gávea; e Quick Witted, que venceu o Clás-
sico Luiz Alves de Alnieida, também na Gávea. 

Como se vê, Loeris já produziu nada menos de 
10 parelheiros ganhadores clássicos ou com im-
portantes colocações clássicas. Considerando-se 
que estas suas 3 primeiras fornadas apresenta-
ram apenas 54 produtos nascidos, forçoso é 
convir que o garanhão estacionado em Bagé vem 
apresentando uma média qualitativa deveras 
notável, como pouquíssimas vezes apresentou 
um semental na história da criação brasileira. 

O pedigree do reprodutor francês é caracterís-
tico da criação de Mareei Boussac. Pelo lado 
materno, não só representa uma das mais im-
portantes linhagens femininas do proprietário do 
Haras Frcsnay-le'Buffard, mas, sobretudo, é um 
exemplo típico das extremamente audaciosas 
experiências de Boussac no campo da consangüí. 
nidade. Já pelo lado paterno, representa as ten-
tativas de Boussac de introduzir sangue novo em 
sua criação, a partir do momento cm que come-
çou a decadência da mesma, na 2a  metade da 
década de 50. 

Venture, pai de Locris, encabeçou o Free 
handirap dos 2 anos, graças aos triunfos obtidos 
no Middlc Park Stakes e no Imperial Produce 
Stakes. Aos 3 anos, situou-se como o melhor 
milheiro de sua geração, apesar de ter sido 
derrotado no 2000 Guineas Stakes, no qual foi 
2°, à cabeça de Martial, após percurso infeliz. 
Venceu, o Prix Djehel, o St. ]ames' Palace 
Stakes e. sobretudo, o Sussex Stakes, nesta prova 
desforrando-se de Martial. Na Europa, Venture 
produziu. também, Maroun (l'rix Jean Prat, 
Prix Daphnis, Prix Lagrange). Pontoux (Granel 
Prix de Clairefontaine), Aslam (Prix Omnium 
II). etc. Exportado para o Japão, Venture tor -
nou-se, ali, um inteiro sucesso, tendo se mantido 
durante anos entre os principais reprodutores 
incorporados à criação japonesa. 

O americano Relie, pai de Venture, foi o 2. 0  
melhor 2 anos da geração liderada pelo "crack" 
Citation, Venceu, na primeira campanha, o im-
portante Hopeful Stakes e, no ano seguinte, o 
Hibiscus Stakes e o Bahamas Handicap, sendo 
estas as suas únicas atuações aos 3 anos. Expor-
tado para a Europa, mostrou-se excelente se- 

mental, tendo produzido muitos ganhadores de 
provas clássicas, inclusive Buisson Ardent (Poule 
d'F.ssai eles Poulains - 2000 Guinéus france-
ses -, Middlc Park Stakes, Prix Jacques le 
Marois), Mincio (Poule d'Essai des Poulains, 
Prtx de Ia Forêt), Texana (invicta em li apre-
sentações aos 2 anos, inclusive o Prix de l'Abhaye 
de Longchamp). etc. Da produção americana de 
Relic, bastante reduzida, destaca-se Olden Ti-
mes. Importante garanhão em seu país de ori-
gem, onde, ainda no uno passado, foi 2. 1  na 
estatística de reprodutores, apesar de sua idade 
já avançada. 

Através do "stakes winner'' e semental de 
sucesso War Relic, esta linhagem masculina 
remonta ao legendário Man O'War, o melhor 
corredor americano de todos os tempos. Tam-
bém grande no haras, Man O'War tornou-se um 
dos principais divulgadores do Grupo Matctiem 
no presente século. O Grupo Maichem, aliás, 
manteve-se vivo exclusivamente graças a 2 ramos, 
o de Hurry On, na Europa e na América do Sul. 
e o de Man O'War, nos E,E.U.U. 

Orinara, mãe de Lucris, não correu. Ê irmã 
inteira da célebre Coronation (Prix de l'Arc de 
Triomphe. Poule d'Essa) des Pouliches - Mil 
Guinéus franceses -, Prix Robert Papin, Queen 
Mary Stakes, Prix Vcrmoot). Ê. também, irmã, 
mas somente materna, de Aram (Prix La Force, 
2.° na Ascot Gold Cup e pai de ganhadores 
clássicos no Brasil). Ê, igualmente, irmã ma-
terna de Emerald (Prix Maurice de Nieuil). 

Esméralda, màe de Ormara, venceu a Poule 
d'Essai eles Pouliches, o Prix Morny, o Prix de Ia 
Forêt. o Prix Ia Rochette, o Grand Prix de 
Marseille e o Prix Pénélope e foi 2 1  no Prix de 
['Are de l'riontphe, no Prix de Diane (Oaks 
francês) e no Frix do Président de Ia République. 
atual Grand Pria de St. Cloud. irmã inteira de 
Tanis, mãe de Stymphale (Prix Royal Oak - St. 
Leger francês -, Prix de l'Ëspérance, Pris Juig-
né, Prix Reiset) e de Estoc (Gold Vase, Prix 
Reiset, Trial Stakes e reprodutor de sucesso no 
Brasil), e irmã 3/4 de Nyangal (Gainsborough 
Stakes, destacado semental em nosso país e pai 
de ganhadores clássicos na Argentina). Esméral-
da é, também, irmã, mas somente materna, de 
Narsês (Grand Prix do Printensps e bom repro-
dutor na África do Sul). 

Sanaa, mãe de Esméralda, venceu o Prix de Ia 
Salamandre. É irmã materna de Argolide (Prix 
de Malleret, Prix de Minerve e 2,a  no Prix Ver-
meille), avó de Pharsale (Prix Rohert Papin, 
Prix de Ia Forêt. La Coupe de Maisons-Laffitte, 
Prix d'Aumale, Prix La Rochette e 2. 1  no Granel 
Critérium). É, também, irmã materna de Sunsy, 
mãe de Hestia (G.P. de Nice e 4, 1  no Prix de 
Diane), avó de Palencia (Poule d'Essai des Pou-
liches, Biennal de Maisons-Laffitte) e 2,a avó de 
Bangui (Prix de Sablonvílle, Prix Imprudence) e 
de Targui (2. 0  no Middle Parke Stakes). Sanita 
é irmã materna, igualmente, de Tifinar (Prix 
Royal Oak. 2 1  no Granel Prix de Paris e bom 
reprodutor). 

Deasy, mãe de Sanaa, é irmã materna oe 
Grillemont (Grand Prix de Vichy e 2, 1  no Granel 
Prix de Deauville). Sua mãe, Diana Vernon, foi 
adquirida por Mareei Boussac do Barão de Schi' 
ckler para ser uma das fundadoras de sua cria-
ção. Diana Vernon, que era irmã materna de 
Ossian (Prix du Président de Ia République, 
Prix du Conseil Municipal) morreu muito cedo, 
mas sua filha Deasy soube substitui-Ia magnífi-
camente, como vimos. Esta linhagem feminina 
remonta até Burlesque, égua-base dêste ramo da 
Família 14 de Bruce Lowe. 
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RED CRO S S 
Cast. 1972, por Crepello-Red Velvet, por Red God 

é 

4 

- 

RED CROSS, ao dirigir-se para a partida do MIII Reet Stakes, prova que venceu com facilidade. 

Além do Miii Reef Stakes, Gr. li, RED CROSS venceu 
também o Berkshire Stakes, Newbury, e o Chesham 

Stakes, Royal Ascot. Total em prêmios: £17.113. 
RED CROSS 
	 lw 

Ano 	Éguas Cobertas 	Cheias 	Indice de Fertilidade 
1976 	26 	 22 	 84,61% 
1977 	34 	 31 	 91,17% 

Coberturas à venda para 1978. 

HARAS   INTERLAGOS LTDA. 
Via D. Pedro 1 - Km 60 - Atibaia - SP - Fone: 498 	

d 

Em São Paulo - Ai. Cleveland, 444 (Dr. Michael Periman) Fone: 220-2311 
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VETERINÁRIA 

Rutura de 
vasos sanguíneos 
nocavalo 
decorrida 

por W. R. Cook 
(Equine Research Station) 

©The British Racehorse 

ák 

O irmão próprio de Flying Childers rompia 
com facilidade vasos sanguíneos e por isso foi 
chamado de Bleeding (Sangrador) Childers. Foi 
um cavalo impossível de se treinar. Na reprodu-
ção seu nome foi sutilmente trocado para 
Bartlet's Childers vindo a se tornar avô de Eclipse. 
Apesar dos cavalos de corrida romperem com 
freqüência vasos sanguíneos, pouca pesquisa se 
fez a este respeito. Isto não é surpreendente 
quando se considera as dificuldades que se tem 
para investigar o problema. 

A hemorragia ocorre geralmente no hipódro-
mo, numa hora em que o veterinário raramente 
pode efetuar um exame apropriado. Uma vez  
cessada a hemorragia, o cavalo parece estar 
normal e, além do mais, é difícil provocar uma 
hemorragia "a comando". Não se pode fazer um 
exame a miudo num lugar e hora pré-determi-
nados. O problema terá que ser investigado am 
plamente, na base do testemunho auditivo. 

Este estado ilusório tem sido confundido com 
a hemofilia humana, e para aumentar a dúvida, 
os cavalos afetados foram denominados de — he-
morrágicos", Foram também traçadas falsas ana-
logias com referência a epistaxis nos humanos. 
Supõc-se, porém, sem provas, que quando um 
cavalo rompe um vaso sanguíneo, a hemorragia 
se origina do nariz. 

Esta convicção errônea, foi novamente outro 
fator que impediu que fosse feito um exame ade-
quado. A última coisa que um treinador deseja é 
que o veterinário faça uns exame interno (endos-
cópico) das vias aéreas superiores. Temia-se, o 
que é bens compreensível, que se um instru-
mento ótico (endoscópio) para exame das vias 
respiratórias fosse introduzido na cavidade na-
sal, logo após a hemorragia, poderia fazer com 
que o cavalo sangrasse novamente. Como esta 
doença raramente é fatal, há poucas oportuni-
dades para exames "post mortem", e isto, é 
Outro fator que tem progresso limitado. Uru ma-
nual de veterinária, publicado em 1972, dizia o 
seguinte "Este estado nos cavalos de corrida 

permanece um enigma... o mecanismo da epis-
taxe (sangramento nasal) não está definitivamen-
te determinado e não se conhece nenhuma tera-
pia razoável." 

O autor coletou dados sobre "rutura de va-
sos sangutneos" há mais de 10 anos. Foi publi-
cado sim relatório científico no ano passado 
(Cook, 1974) e a intenção deste artigo é relatar o 
trabalho de forma adequada para proprietários 
de cavalos. Ao mesmo tempo pretende-se dar 
aos leitores alguma idéia de como está sendo 
conduzida a pesquisa veterinária. 

O presente artigo é continuação do tema de 
um artigo anterior da The British Racehorse, no 
qual o autor discute a causa das moléstias do 
ouvido, nariz e garganta do cavalo (Cook, 1971 
(Turf e Fomento Maio/Junho 1975). 

PRIMEIRO TRABALHO 

Em 1960, quando pertencia à equipe do Royal 
Veterinary College, da Universidade de Londres, 
o autor começou um programa de pesquisa so-
bre as moléstias do ouvido, nariz e garganta rio 
cavalo. Considerou-se que a tosse persistente, 
associada à bronquite crônica e enfisema pulmo-
nar era ocasionada, em primeiro lugar, pelo pó da 
cocheira (Cook e Rossdale, 1963). Em resumo, a 
bronquiolite com enfisema pulmonar era uma 
moléstia causada nela poluição do ar. Também 
foi estudado o diagnóstico da bronquiolite com  

enfisema pulmonar em seus primeiros estágios, 
juntamente com sua diferenciação de outras cau-
sas deficincias respiratórias (Cook, 1965). 

Durante este período, estavam sendo estuda-
das outras moléstias do ouvido, nariz e garganta 
no cavalo. Unia delas era uma moléstia anterior-
mente incomum, caracterizada por séria e, às 
vezes fatal. "hemorragia nasal". A hemorragia 
geralmente começava quando o cavalo estava 
descansando na cocheira e não quando exercita-
do. Esta hemorragia descobriu-se ser causada 
por ruptura da artéria carótida interna e foi as-
sociada a uma infecção a fungo (micose) do 
divertículo do tubo Eustaquiano, mais conhe-
cido como bolsa gutural (Cook. 1966; Cook, 
1968 e Cook. Campbell e Dawson, 1968). 

Esclareceu-se nas publicações científicas aci-
ma mencionadas que a micose da bolsa gutural 
era uma moléstia diferente do problema de 
"rotura de vaso sangüíneo". Mesmo assim, nos 
poucos anos seguintes, começou-se a formar uma 
segunda opinião sobre os cavalos de corrida 
"hemorrágicos" 

FORMULAÇÃO DE HIPÓTESE 

Durante os estudos sobre bronquite e enfise-
ma notou-se, em certas ocasiões, que um cavalo 
de caça conhecido por ter bronquiolite com enfi-
serna pulmonar teria, após um leve exercício, 
uma descarga nas narinas de muco sanguinolen-
to. Como a bronquiolite com enfisema pulmonar 
é unia moléstia dos pulmões, presumia-se que 
este sangue era originário dos pulmões. O autor 
descobriu que o cavalo "hemorrágico" não de-
monstrava nenhuma anormalidade detectável no 
nariz, garganta ou bolsa gutural e, por processo 
de eliminação, concluiu que estes cavalos tam-
bem sangravam pelo pulmão. 

Um obstáculo para a aceitação desta idéia foi 
o velho ditado que, se uns animal sangra do pul-
mão, o sangue deve ser espunsoso. De fato, esta 
crença formou a base tradicional pela qual se 
diferencia a hemorragia pulmonar da nasal. O 
autor foi incapaz de encontrar provas para sus-
tentar esta "regra" e percebeu que o ensinamen-
to era baseado em unia falsa analogia com essa 
situação no homem. No homem, os pulmões es- 
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quando a pressão era mais forte, isto é, durante 	até aqui os argumentos, estejam interessados em 
as corridas, 	 mais detalhes das pesquisas efetuadas. 

tão no fundo do trato respiratório. Se os pul-
mões sangram, o sangue se acumula na árvore 
bronquial até ser expelido pela tosse, que torna 
o sangue espumoso. No cavalo, o trato respirató-
rio está colocado mais horizontalmente e, quan-
do o cavalo abaixa a cabeça para pastar, o trato 
respiratório práticamente fica inclinado de modo 
que os pulmões ficam no "topo" do trato. 

Sob estas circunstâncias, o sangue pode esca-
par pela lei da gravidade e não precisa ser 'tos-
sido". Esta explicação foi sustentada pelo fato 
das hemorragias não virem acompanhadas de 
tosse. Além disso, sabia-se que no cavalo o 
catarro bronquial é, na maioria das vezes, des-
carregado pelas narinas e não, como no homem, 
via oral. Isto se deve ao longo palato mole do 
cavalo, que separa fechando, todas as vezes, o 
trato respiratório do digestivo, exceto quando 
este tosse, relincha ou engole. 

Dos dados acima mencionados, concluiu-se 
que o sangue na arvore bronquial também esca-
paria pelas narinas. Além do mais, ele também 
escaparia por ambas as narinas e não somente 
por uma só, como esperava se fosse realmente 
hemorragia nasal. Como quase todos os cavalos 
"hensorrágicos" demostrassem sangue em am-
bas as narinas, isto se tornou outro fator a sus-
tentar a suposição. 

TESTANDO A HIPÓTESE 

A próxima etapa, como em qualquer projeto 
de pesquisa, era testar esta hipótese. Ironica-
mente, o processo de teste envolve um esforço 
para refutar a hipótese. Se a hipótese se enqua-
dra ao fato conhecido e, se apesar de todos os 
esforços para provar que ela seja falsa falharem, 
então a hipótese pode ser considerada sustentá-
vel para o "atual estado de conhecimento", isto 
é, que até o momento não apareceu nenhuma 
nova prova que precisasse modificar a hipótese e 
ou mesmo seu abandono em favor de outra. 

A fim de testar a hipótese ligando a "rutura 
de vasos sanguíneos" com hemorragia pulmo-
nar, foram utilizadas algumas deduções. Discu-
tiu-se, por exemplo, que se um cavalo sangra 
do pulmão sob pressão de corrida, isto implica-
ria na existência de alguma moléstia pré-existen-
te no pulmão, pois era considerado improvável 
que a pressão das corridas fizesse um pulmão 
sadio sangrar. Disto desenvolveu-se uma hipóte-
se secundária, de que aqueles cavalos que "rom-
piam vasos sanguíneos" assim o faziam por esta-
rem sofrendo, em menor escala, da doença pul-
monar mais comum no cavalo: bronquiolite e 
enfisema que produz catarro sanguinolento pe-
las narinas durante um árduo dia de caça. 

Era necessário reconhecer que a maioria dos 
"hemorrágicos" sofriam de fraca bronquiolite 
com enfisema porque era evidente que não de-
monstravam os sintomas avançados desta doen-
ça. Não eram, por exemplo, cavalos com tosse 
crônica n'm de marcantes movimentos do flanco 
durante a respiração e, ao ouvir seus pulmões, 
não se escutava o chiado característico de asma 
avançada. Entretanto, os primeiros estudos do 
autor sobre bronquiolite com enfisema, conven-
ceram-no de que a imagem descrita no livro 
sobre bronquiolite, representava somente as 
etapas finais desta doença e que seria lícito fa-
zer o diagnóstico das primeiras etapas com 
provas muito menos dramáticas. O reconhe-
cimento de que "rutura de vasos sanguíneos" 
era sinal de início de bronquiolite som enfisema, 
se ajustava bem coo' a hipótese, porque era 
razoável supor que se a doença era tão fraca, 
dever-se-ia dar atenção ao problema somente 

Seguindo esta idéia, de que se uma bronquio-
lite inicial era a causa da ruptura de vasos san-
guíneos, então, a bronquiolite. que é uma doença 
progressiva, seria muito pior nos cavalos mais 
velhos do que os animais jovens. Foi coletado 
material de 50 cavalos hemorrágicos por idade e 
verificou-se que isto era certo. O maior número 
de "hemorrágicos" estava no grupo de 5 a 12 
anos de idade e verificou-se que não era comuns 
entre os cavalos de corrida rasa com 2 a 3 anos 
de idade. 

Se a hipótese fosse certa, surgia o problema 
desta doença ser mais comum entre os cavalos 
saltadores e de obstáculos do que nos de corrida 
rasa; não só porque os saltadores são mais ve-
lhos, mas porque são expostos a pressão maior, 
saltando e correndo distâncias maiores. As esta-
tísticas sobre cavalos hemorrágicos em Victoria 
na Austrália, provaram ser este o caso. Em dois 
grupos da mesma idade, de cavalos adultos, um 
de cavalos de corrida rasa e outro de saltadores, 
demonstrou-se que o sangramento era mais co-
mum nos saltadores. Foram feitas estatísticas 
sobre "hemorrágicos" na África do Sul e Malá-
sia, por idade dos animais e constatou-se a mes-
ma incidência. 

Outra vantagem desta hipótese foi a de que 
ela proporcionava uma explicação aceitável do 
"mecanismo" da hemorragia. O enfisema pul-
monar é uma doença que se caracteriza por 
distensão anormal do pulmão. Algumas células 
de ar (alvéolos) ficam dilatadas e outras se dila-
tam tanto que suas paredes rompem e uma ou 
mais se unem. No cavalo, como no homem, 
acredita-se que a dilatação destas células de ar 
seja causada por constrição dos bronquíolos 

(broncoplasma), que permite a entrada do ar 
nos alvéolos mas impede sua saída. O resultado 
é que o alvéolo fica inflamado, algumas vezes a 
ponto de estourar. Postulou-se que, sob pressão 
de uma corrida e da distenção que ela provoca 
no pulmão, algumas células rompem, seguidas 
de hemorragia na árvore bronquial. Se a hemor-
agia é abundante, aparece durante a corrida. Se 
a hemorragia não for grave, o sangue simples-
mente se acumula na árvore bronquial e só sai 
pelas narinas depois da corrida quando o cavalo 
abaixa a cabeça. Mais uma vez, esta explicação 
se adaptava aos fatos conhecidos, porque mais 
da metade dos cavalos hemorrágicos não tinha 
sinal de sangue nas narinas até voltarem aos 
boxes e, era bastante comum, haver um interva-
lo de 30 a 60 minutos entre o final da corrida e o 
aparecimento do sangue. Tal demora não é com-
patível com hemorragia nasal. 

Espera-se que os leitores que acompanharam 

MÉTODOS E MATERIAIS 

Os 50 casos registrados pelo autor, já referi-
dos como de "rutura de vasos sanguíneos" no 
período de 1963-1973 foram estudados e compa-
rados entre si. Dos 50 cavalos. 36 eram de 
corrida. Todos os cavalos foram clinicamente 
examinados e seus tratos respiratórios foram 
examinados com endoscópio e algumas vezes por 
Raio X. Foram analisadas muitas amostras de 
sangue. Conseguiu-se obter relatórios periódicos 
de 40 dos 50 cavalos examinados, de 2 a 5 anos 
de idade. 

Além disso, estudou-se a incidência de ani-
mais "hemorrágicos" nos hipódromos da Aus-
trália, Singapura e Africa do Sul. 

INCIDÈNCIA DA MOLÉSTIA 

Alguns conceitos da relativa incidência do 
problema na Inglaterra, em espécies diferentes 
de cavalos, foram obtidos comparando-se a pro-
porção de cavalos de corrida rasa com saltado-
res, numa amostra estimada da população de 
cavalos de corrida, na proporção que ocorreu 
entre os cavalos relacionados na investigação. 
Em 1971 e 1973, o número de cavalos de corrida 
rasa em treinamento era, em média, aproxima-
damente o mesmo dos de corrida com obstá-
culos (4655:4492). Não se tem o número de 
cavalos de corrida dos anos anteriores mas, se 
for levado em conta uma distribuição igual para 
o período de 1963 a 1973 (isto é, período no qual 
estavam sendo analisados cavalos "hemorrági-
cos"), então, se o "sangramento" não era influ-
enciado pela idade ou especialidade do animal, 
poder-se-ia esperar que o número de cavalos 
hemorrágicos seria de 50:50 entre os de corrida 
rasa e obstáculos. Isto, no entanto, não parecia 
ser o caso, pois havia sim domínio marcante de 
"hensorrágicos" entre os cavalos saltadores e de 
obstáculos. 

HISTÓRIA CLINICA 

A maioria dos 50 cavalos examinados foi tratada 
de maneira tradicional. O feno foi dado seco e 
as camas eram de palha, isto é, o ambiente na 
cocheira era propício para contaminação do ar 
por milhões de fungos que se formam nos vege-
tais em deterioração. Isto correspondia à hipó-
tese. porque estes sintomas são considerados a 
causa da bronquiolite com enfisema pulmonar. 

Alguns cavalos, antes de se tornarem "hensor-
rágicos", haviam sido afetados por uma aguda 
infecção respiratória (cx.: vihis pneumonia) mas, 
na maioria dos casos, isto nada tinha a ver com 
o problema. Entretanto, notou-se uma estreita 
relação entre a "rotura de vasos sangüíneos" e a 
moléstia respiratória crônica (ex.: bronquite e 
enfisema). Por exemplo, diversos cavalos tinham, 
antes do progresso da moléstia, uma habitual 
descarga nasal de muco aquoso assim que abai-
xavam a cabeça após rápido exercício. Isso não 
ocorria em todos os casos ou mesmo na maioria, 
mas era uma indicação sobre a probabilidade 
desses cavalos terem bronquite crônica. Ao mes-
mo tempo, apesar da tosse não ter participação 
importante neste caso, houve uma proporção 
substancial de "hemorrágicos" que tiveram uma 
tosse ocasional, 

Se os "hemorrágicos" tinham uma moléstia, 
como bronquite crônica, esperava-se que eles 
continuassem a sangrar de uma temporada para 
outra, pois a bronquiolite com enfisema é, até 
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certo ponto, irreversível. A continuidade surgiu 
das histórias clínicas de muitos cavalos, que 
tinham sangrado por 3 ou 4 temporadas antes 
de serem relatados. 

Como era esperado, se a hipótese fosse cor-
reta, todos os "hemorrágicos" demonstravam 
sangue em ambas as narinas. A maioria dos 
cavalos demonstrou manchas ou simples colo-
rações de sangue nas narinas. As estimativas de 
perda de sangue nasal raramente demonstravam 
mais do que uma colher de chá e a duração do 
sangramento visível nunca ultrapassava 5 minu-
tos. Alguns cavalos continuavam a gotejar san-
gue por uma ou duas horas e, um cavalo de 
corridas de obstáculos, chegou a sangrar por 20 
horas. Este cavalo começou a sangrar durante 
uma corrida na Escócia e, logo após, viajou 20 
horas até seu destino. Acredita-se que neste caso 
a hemorragia pulmonar continuou porque o 
cavalo se manteve em exercício pela necessidade 
de se equilibrar no caminhão. No ano seguinte, 
este cavalo ganhou o Grand National, apesar de 
ter hemorragia durante 5 anos. Em nenhum 
destes casos foi constatado que o sangue fosse 
espumoso. 

A hemorragia externa foi insignificante e, por 
isso, insuficiente para explicar qualquer interfe-
rência na performance, inclusive deixando dúvi-
da quanto a sua origem. Entretanto, os casos 
indicam que a performance foi seriamente afeta-
da e que isso só pode ser apontado com base na 
hemorragia que ocorreu no próprio pulmão. 
Sendo este o caso, era razoável supor que uma 
considerável quantidade de sangue foi degludida 
e que somente uma porção atingia as narinas. 

O efeito na performance nas pistas foi con-
siderável, mesmo naqueles cavalos que só de-
monstravam sangue nas narinas após a corrida, 
O cavalo muitas vezes diminuía seu ritmo de 
corrida e algumas vezes, falhava no galope. 
Nenhum desses cavalos relatados chegou a cair 
mas sabe-se que é uma das razões pela qual 
nas Normas de Corrida da Austrália e Africa 
do Sul, a hemorragia está incluída como uma 
doença de ser notificada. A diminuição da 
performance sempre antecedeu o aparecimento 
de sangue nas narinas. Alguns cavalos que tive-
ram hemorragias, ganharam mesmo assim cor-
ridas mas são raras as performances bem 
sucedidas. 

SINAIS CLINICOS 

Logo após a hemorragia, muitas vezes o cava-
lo ficava fatigado mas, na maioria dos casos, 
sua recuperação era rápida. 

Quando os "hemorrágicos" foram submetidos 
a um outro exame, geralmente algumas semanas 
ou meses após a última hemorragia, o exame 
clínico revelou poucas anormalidades. Entretan-
to, estas anormalidades estavam mais uma vez 
presentes e compatíveis com uma moléstia pul-
monar crônica. A média respiratória durante o 
descanso, por exemplo, era muitas vezes mais 
alta do que a normal e a maioria dos animais 
demonstrou uma diininuiçãb crescente da respi-
ração. Os movimentos de flanco durante a res-
piração chamavam mais a atenção do que num 
cavalo saudável e, em particular, os 'hemorrá-
gicos" demonstravam o que poderia ser descrito 
como movimento respiratório duplo. O 2 1  movi-
mento expiratório torna-se necessário num cava-
lo com enfisema, pois seus pulmões dilatados 
perdem a elasticidade e ele tem que usar os 
músculos abdominais para a expiração. Esta 
mudança na maneira de respirar é, por isto, 
compatível com o enfisema. 

Os cavalos de corrida "sangradores" não de-
monstravam qualquer ruído pulmonar anormal 
quando se ascultava seu tórax com o estetoscó-
pio. Não havia chiados durante a expiração, 
como normalmente se espera no caso de enfise-
ma avançado. No entanto alguns cavalos de 
salto que sangraram quando em exercício não 
demonstraram tais ruídos pois acredita-se que o 
sangramento neste tipo de cavalo geralmen-
te demonstrava que havia enfiseina pulmo-
nar mais avançado. Alguns animais de salto 
com enfisema leve sangraram quando em exercí-
cio, porque seus pulmões estavam sendo pressio-
nados gradativamente por uma obstrução na 
passagem do ar para a laringe. Estes cavalos, 
além de sofrerem de bronquiolite com enfisema, 
estavam sendo acometidos de paralisia da laringe. 

Foi feito exame endoscópico do trato respira-
tório superior e da bolsa gutural em cada cavalo 
para verificar se havia outros males capazes de 
causar a hemorragia. Em todos os casos, estas 
partes apresentavam-se normais e, por processo 
eliminatório, presumiu-se que estes cavalos san-
gravam dos pulmões. Somente em casos raros 
foi constatada uma evidência absoluta de he-
morragia pulmonar, mas considerou-se que isto 
fora devido ao longo intervalo entre a hemorra-
gia e o exame. Se estes cavalos tivessem sido 
examinados no dia da hemorragia, ou alguns 
dias após, certamente se teria provas de ser 
hemorragia pulmonar. Só dois cavalos foram 
examinados 48 horas após o "sangramento" e 
ambos os animais demonstravam sangue na tra-
quéia, indicando que este era proveniente da 
região bronquial. Também se obteve alguns da-
dos úteis de um terceiro cavalo que não aceitava 
o endoscópio quando em pé. Foi feito com que 
este cavalo galopasse e fosse anestesiado para a 
introdução do endoscópico. É interessante notar 
que este cavalo não demonstrou hemorragia nem 
durante o galope, nem depois sob o efeito da 
anestesia, mas apresentou considerável quanti-
dade de sangue na traquéia. Isto demonstra que 
alguns cavalos podem sangrar dos pulmões e 
mesmo assim não dar prova disto. 

Na grande maioria dos casos, a contagem de 
células de sangue era normal. Durante os últi-
mos seis anos, isto é, desde que o autor está na 
equipe do Equine Research Station, foram feitos 
exames de sangue adicionais. Os colegas têm 
efetuado alguns testes bastante complexos, para 
verificar os mecanismos da coagulação. Em to-
dos os cavalos hemorrágicos estudados, os fato-
res de coagulação eram normais. 

EXAMES POST-MORTEM 

Só houve oportunidade de se fazer exame 
post-mortem em um cavalo. Este animal, 'de  

salto" com 10 anos deidade, revelou na necrópsia 
evidência de bronquiolite com enfisema pulmo-
nar. Através de uma pesquisa, revelou-se que 
foram poucas as oportunidades para exames 
post-mortem em cavalos que morreram na raia 
após sofrerem de hemorragia. No entanto, nes-
sas poucas vêzes todos os cavalos demonstraram 
sinais de hemorragia pulmonar. 

DIAGNÓSTICO 

As provas acumuladas eram compatíveis com 
a conclusão de que esses 50 cavalos haviam 
sangrado pelos pulmões. 

Infelizmente, não foi possível confirmar o diag-
nóstico tazendo o cavalo galopar para provocar 
uma hemorragia. 

Provavelmente seria necessário a associação 
da tensão associada à performance competitiva 
para provocar hemorragia. Ao mesmo tempo, 
nenhum dos 10 cavalos sangrara durante o per-
curso de um dia de caça. 

Todos esses 50 animais demonstraram sinais 
de moléstia respiratória. Na maioria dos casos, 
não foi possível fazer um diagnóstico patológico 
mas foi feito um diagnóstico clínico em 40 cava-
los (80%) de bronquiolite com enfisema pulmo-
nar, 1-louve suspeita de infecção a vírus no pul-
mão em 4 cavalos (8%) e outros 6 cavalos (12%) 
foram diagnosticados como tendo pneumonia 
crônica. Estes diagnósticos foram feitos na épo-
ca do exame e antes das provas serem conferi-
das, isto é, os diagnósticos foram devidamente 
influenciados pela hipótese e não foi feito ne-
nhum esforço consciente para assegurar que os 
dados conferiam com a hipótese. 

Outros dados que sustentam esta hipótese pro-
vém da época em que era comum encontrar nos 
hipódromos cavalos com tubos de traqueotomia. 
Se um cavalo neste estado também fosse hensor-
ràgico, o sangue fluiria pelo trato respiratório no 
lugar da operação. Se o tubo estivesse fechado, o 
sangue sairia pelas narinas. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Existe um certo número de doenças que po-
dem causar hemorragia nasal mas estas podem 
ser divididas em duas categorias com base na 
atividade física, isto é, tanto se a hemorragia 
ocorre por exercício do animal, como se ocorre 
espontaneamente num cavalo em repouso. Acre-
dita-se que os cavalos que tem hemorragia pro-
vocada por exercício rápido, sangram do pulmão 
e são estes o tema deste artigo. Entretanto, para 
evitar desentendimentos, seria apropriado fazer -
mos um comentário sobre estas doenças, princi-
palmente as da cabeça, causadores da hemor-
ragia espontânea. 

A micose da bolsa gutural pode provocar he-
morragias dramáticas e às vezes fatais enquanto 
o cavalo está parado e quieto na cocheira. O 
cavalo não só pode sangrar um pouco como até 
perder alguns litros de sangue, fazendo com que 
sua cocheira mais se pareça com um matadouro, 
com o sangue saindo até pela porta afora! É 
opinião do autor que Humorist, ganhador do 
Derby de 1923, provavelmente tenha morrido de 
uma hemorragia por micose na bolsa gutural e 
não, como geralmente é relatado, de ruptura da 
aorta ou de tuberculose. As circunstâncias da 
morte de Humorist são bem descritas por Sir 
Alfred Munnings, que trabalhava num retrato 
do cavalo e. por Steve Donoghue, na época da 
sua morte somente três semanas após o Derby 
(Munnings, 1951). 
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Mais recentemente, outra doença tem sido 

considerada responsável por epistaxes espontâ-
neas. Esta é uma doença das cavidades nasais e 
dos sinos, associada com a presença de um 
tumor sanguíneo que se forma na base da cavi-
dade nasal, num labirinto ósseo, chamado et-
móide. No momento, ou até que se coletem mais 
dados, esta doença tem sido chamada de "he-
matoma progressivo da região etmoidal" (Cook 
e Littlewort, 1974). Sabe-se agora que Windsor 
Lad, ganhador do Derby de 1934, mostrou-se 
portador dessa doença aos 7 anos de idade. Este 
é um diagnóstico retrospectivo feito em 1974, 
depois de um estudo feito das alegações presta-
das durante um inquérito feito em 1938, em 
torno do problema da hemorragia nasal daquele 
cavalo. 

A hemofilia tem sido citada por Robertson 
(1913), como causa da "rutura de vasos san-
guíneos", mas esta conclusão era errônea. Foi 
publicado recentemente em The British Race-
horse um artigo sobre hemofilia, pelo diretor do 
Equine Research Station (Archer, 1973) - (Turf 
e Fomento Set/Out/1976) e os leitores podem 
verificar que somente foram relatados seis casos 
autênticos de hemofilia. Em nenhum desses 6 
casos, todos de potros, havia sintoma de epista-
xc; a atenção geralmente é dirigida ao proble-
ma, pelo aparecimento de bolhas de sangue na 
musculatura. 

PROGNÓSTICO 

A 'rutura de vasos sanguíneos" em cavalos 
de 2 e 3 anos era incomum, em relação ao 
pequeno número de casos relatados. Como os 
números eram bem pequenos, as observações 
sobre o prognóstico podem ser inexatas, mas o 
autor teve a impressão de que os "hemorrági-
cos" de 2 e 3 anos tinham mais chance de se 
recuperar, do que os mais velhos. Suspeitava-se 
que estes "hemorrágicos" temporários tinham 
infecção virótica nos pulmões. Em vista desta 
impressão, é interessante lembrar que Hermit 
"rompeu um vaso sanguíneo —  uma semana an-
tes de ganhar o Derby em 1854. 

O prognóstico para cavalos de 4 ou mais anos 
parecia não dar esperanças. Os relatórios subse-
quentes indicaram que a maioria dos cavalos 
não tratados e alguns dos medicados continua-
ram a sangrar nas temporadas seguintes, Al-
guns poucos cavalos ganharam corridas apesar 
do problema, mas no geral, parecia justificável 
considerar os "hemorrágicos" deste grupo de ida-
de como animais com deficiências respiratórias. 

TRATAMENTO 

A aproximação lógica para tratamento envol-
ve a remoção da causa. Desta forma o tratamen-
to requer a remoção da causa da doença 
pulmonar. 

Em alguns casos, especialmente em cavalos 
mais novos, a "rutura de vasos sanguíneos" era 
considerada uma sequéla de uma infecção 
respiratória a vírus nos pulmões. Por isso, o 
único tratamento para uma convalescença ade-
quada era o descanso e o passar do tempo. 

Entretanto, a hemorragia era mais frequen-
temente associada aos primeiros sinais de bron-
quiolite com enfizema pulmonar. Como se acha-
va que isto era decorrência do pó do feno e da 
palha, o tratamento incluia a eliminação da 
poeira e a introdução de um sistema de ventila-
ção. A doença podia ser uma simples alergia aos 
fungos do feno e da palha, mas do ponto de 
vista prático, foi útil para saber que poderia ser 
um problema de poluição do ar. 

E claro, que a prevenção mais simples a fazer 
era parar o cavalo de correr. A "rutura dos 
vasos sanguíneos" pode ser facilmente preveni-
da, não deixando o cavalo em estado que provo-
que hemorragia, ou seja, em treinamento. Os 
treinadores geralmente relutam em seguir es-
te conselho mas um método para enfatizar a 
necessidade de pelo menos um descanso para o 
animal, era perguntar ao treinador que conselho 
ele daria a um atleta que botasse sangue após 
uma corrida de 200 metros sobre obstáculos! 

Aconselhava-se um período de 6 a 8 semanas 
de descanso, não se permitindo nenhum exercí-
cio mais forte. Dependendo do momento duran-
te a temporada no qual ocorriam os primeiros 
sintomas, era necessário, algumas vêzes suspen-
der o treinamento pelo resto da temporada. Mes-
mo assim, se o cavalo tivesse que continuar com 
os trabalhos, iniciava-se caminhadas duas sema-
nas após a última hemorragia, seguindo-se o 
exercício de trote na 4' semana. Começava-se um 
exercício leve na 6' semana mas não se permitia 
que o cavalo galopasse por 2 meses após a 
hemorragia pulmonar. Se havic uma recaída 
retirava-se o cavalo até o final da temporada e o 
ideal seria, se as circunstâncias permitissem, 
deixar o animal no pasto, tanto de dia como à 
noite. Se a hemorragia persistisse na temporada 
seguinte, apesar de todos os cuidados, o cavalo 
era considerado como portador permanente de 
problemas respiratórios e era recomendável que 
fosse retirado das pistas. Estes cavalos geral-
mente eram capazes de um trabalho satisfatório, 
sem sangrar. 

Achava-se que os cavalos hemorrágicos de-
vessem ser protegidos das condições atmosféri-
cas da cocheira, como a cama de palha e a ração 
de feno. O ambiente ideal era o ar fresco mas, 
como é difícil neste país (Inglaterra) manter em 
treinamento no pasto, necessitava-se de outro 
recurso, 

Divagando-se um pouco, consideramos uma 
anomalia quando cachorros que ficam sempre 
presos no canil são geralmente, submetidos a 
um exerciéio leve num pátio contíguo ao canil. 
O mesmo se refere aos grandes mamíferos dos 
Jardins Zoológicos. Entretanto, quando um ca-
valo é mantido no cativeiro (estabulado) ele ge-
ralmente fica confinado num pequeno box em-
poeirado por quase 23 horas do dia. 

Recomendava-se que o box fosse isolado dos 
outros vizinhos onde os cavalos eram estabula-
dos normalmente, isto é, escolhia-se um box 
vazio que tivesse paredes sólidas e um comparti-
mento que se estendesse até o teto. Era rpuito 
importante que este box não estivesse situado 
abaixo de um teto de feno ou próximo de fardos 
de palha. O box deveria ser espaçoso e bem  

ventilado e a porta de cima deveria permanecer 
sempre aberta. Antes da entrada do animal, 
toda a poeira deveria ser removida do teto, das 
vigas e do peitoril da janela. A "cama" deveria 
ser de turfa ou serralho de madeira (o preferível 
era turfa). Qualquer que fosse usado e amOos 
têm suas vantagens práticas e desvantagens - a 
"cama" deveria estar suficientemente úmida pa-
ra reduzir ao mínimo a poeira. Na ração de feno 
não era suficiente jogar um balde de água por 
cima. O melhor método era emergir a rede de 
feno num tanque de água limpa. A rede era 
removida depois de 5 minutos, deixando-se es-
correr o excesso da água antes de colocá-la na 
cocheira. 

Como os cavalos não demonstravam tirar pro-
veito dessas mudanças na estabulagem, nas pri-
meiras 6 semanas, não se recomendava neste 
período que o cavalo tentasse correr. Para redu-
zir a pressão exercida sobre o diafragma pelos 
conteúdos abdominais, aconselhava-se que os 
cavalos hemorrágicos tivessem sua ração de feno 
noturna reduzida antes do dia da corrida e que 
não deveriam receber naquele dia feno. 

RESULTADOS DO TRATAMENTO 

E realmente muito difícil estimar precisamen-
te a eficiência de um tratamento para qualquer 
doença. Mesmo assim, foram feitos grandes es-
forços para se obter relatórios de uma série de 
cavalos que estavam sob os métodos de estabu-
lagem acima mencionados e uma outra série que 
não estava. 

O número total de relatórios que puderam ser 
avaliados era pequeno (27) e compreendia 8 ca-
valos que haviam sido alojados em local em-
poeirado e 19 que não foram. No grupo não 
tratado, relatou-se que 7 cavalos (87.5%) não 
apresentaram mudanças, isto é, continuara,n a 
sangrar nas temporadas seguintes e somente um 
jovem cavalo (12,5%) de corridas rasas con-
seguiu parar de sangrar. No grupo que fora 
tratado, 3 cavalos (15,8%) continuaram a san-
grar; a freqüência da hemorragia reduziu-se em 4 
(21,1%) e a hemorragia parou em 12 (63,1%). 
Como o número pesquisado era pequeno não 
se pode confiar muito nos resultados, mas pare-
ce que a estabulagem livre de poeira foi be-
néfica. 

O enfisema pulmonar no cavalo é uma doença 
que só é reversível em parte. Em vista disto, 
esperava-se que a prevenção da hemorragia não 
era absoluta no grupo tratado, pois se a hipótese 
original fosse aceita, aconteceria que a maior 
parte desses cavalos eram - até certo ponto 
variável - portadores de doenças pulmonares 
permanentes. Certamente que uma doença pul-
monar crônica não é a moléstia indicada para 
um animal cuja ocupação seja as competições 
esportivas. 

CONCLUSÕES 

A hipótese de que a hemorragia no cavalo de 
corrida esteja associada a uma doença pulmo-
nar, na maioria dos casos bronquiolite com enfi-
sema, parecia estar certa devido aos fatos conhe-
cidos e não foi contrariada pelos testes em ne-
nhuma das conclusões tiradas desta hipótese. Os 
mecanismos de coagulação do sangue eram nor-
mais e, por isso, não havia razão para o uso de 
coagulantes para um tratamento preventivo. 

SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

A hipótese poderia ser mais testada se tivesse 
sido feito um exame endoscópico no dia da * 
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hemorragia e a cada dia subseqüente enquanto 
se encontrasse sangue na traquéia. Após a pu-
blicação do artigo original, um colega relatou ter 
encontrado sangue na traquéia de um cavalo 
hemorrágico, sete dias após sua última corrida. 

Parece evidente que cavalos de corrida possam 
ter hemorragia proveniente dos pulmões sem 
mostrar qualquer sinal de sangue nas narinas. A 
maior parte do sangue derramado durante uma 
hemorragia pulmonar provavelmente é engolido 
e somente aparece uma pequena fração nas na-
rinas. Este é o caso para se fazer um teste 
bioquímico de sangue nas fezes de um cavalo de 
corrida que inexplicavelmente atuou mal no dia 
anterior e possibilita a detecção de cavalos he-
morrágicos que não acusam hemorragia. 

São necessários exames minuciosos "post-
mortem", para uma maior confirmação desta 
hipótese. Qualquer pessoa que seja proprietária 
de um cavalo hemorrágico e que tenha que 
sacrificar o animal, estará rendendo um valioso 
serviço se autorizar que se faça uma necrópsia. 

Robertson (1913) insinuou de que havia uma 
predisposição genética para a "rutura de vasos 
sanguíneos e traçou todos os cavalos hensorrá-
gicos até Herod - um cavalo nascido em 1758. 
A possibilidade da consangüinidade ser um fator 
influente na ocorrência de hemorragias é possí-
vel porém não provado. Uma influência genética 
poderia se manifestar tornando o cavalo mais 
sensível à bronquite crônica ou enfisema pul-
monar. A bronquiolite com enfisema pulmonar 
é provavelmente uma doença alérgica e as aler-
gias, assim como a asma e a febre do feno no 
homem, são famosas por sua ocorrência entre 
famílias. 

A questão poderia ser decidida estudando-se a 
extensão do "inbreeding" num grupo de "he-
morrágicos" e comparando-o a um grupo simi-
lar de puros sangues normais. O Stud Book 
Inglês já está sendo programado para computa-
ção com o propósito de estudar a hereditarie-
dade da paralisia laringiana (chiado) e, uma 
vez completado o projeto, os dados serão úteis 
para o estudo de outras doenças nos puros san-
gues. Considerando-se o valor da raça e o interes-
se existente na criação do puro sangue, é de se 
admirar porque esta fundamental pesquisa ge-
nética não foi realizada há anos atrás. 

DISCUSSÃO 

Em países como a Ãfrica do Sul e Austrá-
lia, a hemorragia ocorrida nas pistas é uma 
doença comunicada aos Comissários de Corrida. 
Em Melbourne, os cavalos que uma vez sofrem 
de hemorragia, são afastados por 2 meses das 
pistas, mesmo para treinamento. Não podem 
voltar a competir antes de 3 meses e depois 
disto só com um teste no qual não demonstrem 
ter hemorragia após um galope de pelo menos 
1000 metros. O cavalo que subseqüentemente, 
volta a sangrar fica proibido de correr em cará-
ter definitivo, Na Africa do Sul, a rutura de 
vasos sanguíneos" no hipódromo implica em 
suspensão de 3 a 6 meses. 

Normas deste tipo reduzem a chance de ocor-
rer um acidente nas pistas quando um cavalo 
sangra ou mesmo cai ou perde repentinamente a 
velocidade. Entretanto, a existência de uma nor-
ma assim, é claro que não vai prevenir a hemor-
ragia e é duvidoso se ela chegue a reduzir uma 
incidência. Mesmo assim, a existência de nor-
mas serve pelo menos para uma função útil: ela 
assegura que mantenham os registros dessa ocor-
rência. E claro que as informações sobre a causa 
da "rutura de vasos sanguíneos" também de- 

vem ser obtidas de estudos da variação geográfi-
ca da incidência. Qual foi o fator, por exemplo, 
que causou a incidência de 3% 41e hemorrági-
cos" na área de Durban, quando a incidência 
em Johannesburg era somente 0,7%? 

A sugestão de que o trato é importante como 
uma causa para a hemorragia poder ser testada 
automaticamente nos próximos anos é devido a 
mudanças que estão atualmente sendo feitas em 
um Singapura e na África do Sul. Parece que 
Singapura tem a maior incidência de cavalos 
hemorrágicos nos três países onde as estatísticas 
foram feitas. Em tese, todos os animais atual-
mente em corrida em Singapura são importados, 
sendo que 72% da Austrália. Em vista do pe-
queno número de animais de 2 e 3 anos que cor-
reram em Singapura, a maior parte dos cavalos 
importados são animais de mais idade, Isto, por 
si só, poderá certamente explicar a alta incidência 
da hemorragia nasal. Mesmo assim, não podemos 
deixar de imaginar se há uma tendência dos 
treinadores australianos em recolher os "hemor-
rágicos" e exportá-los para Singapura. Daqui a 
alguns anos, Singapura terá um número cres-
cente de animais em corrida criados naquele 
país e, como no trato dos animais se preocupa 
muito com a ventilação da cocheira, a rutura 
de vasos sanguíneos" tenderá a se tornar mais 
rara. A "cama" dos cavalos é de serragem com 
boxes abertos dos lados e o feno é usado como 
reserva e dado com menos freqüência. Ao mes-
mo tempo, pode-se esperar que a incidência na 
África do Sul venha a cair no futuro, agora que 
os treinadores estão sendo forçados a usar serra-
lho ou serragem para as "camas", devido à falta 
de palha. Antigamente, os treinadores usavam 
palha fornecida por agricultores de cogumelos e 
acreditava-se que isto continha um alto teor de 
pó, 

EPILOGO ECONÔMICO 

O relatório acima representa o resultado final 
de mais de 10 anos de pesquisa neste assunto em 
particular. Estima-se para que essa pesquisa 
fosse realizada tenha sido empregada importân-
cia ao redor de 15.000 a 20,000 libras. 

Uma pesquisa veterinária custa dinheiro e 
muito poucas pessoas conseguem realizar o quan-
to. O relatório é baseado no trabalho efetuado 
nos primeiros quatro anos sob o auspício da 
University Veterinary Schools, usando principal-
mente recursos do Governo; e nos últimos seis 
anos no Equine Research Station, com recursos 
angariados por uma instituição de caridade, a 
Animal Health Trust. 

E difícil calcular em quanto o Governo contri-
buiu para este projeto, porque durante a primei-
ra fase do trabalho, o autor era ao mesmo tempo 
professor e pesquisador. Em vista deste exercício 
a contribuição governamental será, por isto, des- 

contada. E relativamente fácil verificar os custos 
dos últimos seis anos, pois a pesquisa foi feita 
em tempo integral na instituição. Para se obter o 
custo da pesquisa em tal instituição necessita-se 
de um cálculo relativamente simples. Para uma 
base anual, simplesmente se divide a quantia 
que custou para manter o Equine Research 
Station pelo número de relatórios de pesquisa 
publicados. O resultado é uma estimativa da 
média de custo de cada projeto. As despesas 
atuais do Equine Research Station são de 250.000 
libras por ano e, nos últimos seis anos, o total de 
gastos foi um pouco mais de um milhão 
(J 1,059,733). Esta quantia não inclui as despe-
sas de capital mas, para o propósito desta esti-
mativa, as despesas de capital não serão inclui-
das. Durante o período de 6 anos, foram publi-
cados 80 relatórios de pesquisa por vários mem-
bros da equipe, em inúmeras revistas científicas. 
Se dividirmos o total de despesas por 80, se verá 
que, em média, o custo de cada relatório de 
pesquisa foi de 13.247 libras. 

A Animal Health Trust é uma instituição de 
caridade. O Posto de Pesquisa Equina recebe 
alguns recursos do Horserace Betting Levy Board 
mas, a maior parte de sua renda provém de 
contribuições voluntárias. Se as pesquisas devem 
continuar no Equine Research Station, nestes 
dias de intensa inflação, serão necessários muitos 
donativos, sem mencionar tanto a fé como a 
esperança. A equipe do Equine Research Station 
é capaz e tem muita vontade, mas precisa ser 
"alimentada" com fundos. Para um apoio fi-
nanceiro eles se voltam com esperança e fé para 
pessoas que precisam das respostas para os pro-
blemas das doenças equinas - os proprietários 
de Puros Sangues. 
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• VETERINÁRIA• 

Problemas do trato respiratório 
superior dos equinos 
P.S.I. em treinamento 

Iro 

Os problemas ou enfermidades doTrato 
Respiratório Superior do cavalo P.5.1. de corri-
da, são muito freqüentes e comuns na grande 
maioria dos hipódromos e centros de adestra-
mento em todo o mundo. 4 ' 53 8 ' 52  O cavalo so-
fre mais comurnente e de uma variedade maior 
de enfermidades da garpnta que qualquer ou-
tro animal doméstico.l 2  e estes problemas do 
Trato Respiratório Superior são provavelmente, 
depois das manqueiras, a causa limitante mais 
comum do cavalo P.S.I. de corrida. 52 . 54  Estes 
problemas se apresentam de modo geral de for-
ma esporádica, isolada e com baixa incidência 
de mortalidade. No entanto, não é raro observá-
los afetando grande número de animais em pe-
ríodos de tempos muito curtos e a causar gran-
des perdas económicas, 3' 11,16,21.  Estas perdas 
não somente se devem aos extensos períodos de 
descanso que em geral estes animais exigem pa-
ra a sua recuperação, especialmente depois de 
haver-se efetuado algum tratamento cirúrgico, 
mas também ao grande número de páreos que 
estes cavalos competem desvantajosamente. 
quando já têm presente algum problema desta 
ordens e não se tenha diagnosticado, ou já se te-
nha observado e se cre que é leve, esperando 
que não se venha a agravar. Problemas dessa na-
tureza produzem, indubitavelmente, diversos 
graus de asfixia, marcadas alterações nos movi-
mentos (ritmo e velocidade) de seus membros 
tanto anteriores como posteriores, já que existe 
um delicado equilíbrio entre os movimentos res-
piratórios e os de propulsão no cavalo, 12  e uma 
redução na capacidade atlética do animal, assim 
como os predispõem à aquisição de outros pro-
blemas secundários que às vezes podem ser mais 

Guilhermo G. Laguna 
Legorreta —M. V. Z., M. S., M. Sc. 
Divisão de Assistência 
Veterinária do Jockey Club 
de São Paulo 
difíceis de corrigir que o problema primário cau-
sal, 2 ' 7 ' 12 ' 14 ' 23 ' 35  

A grande freqüência com que estes problemas 
se apresentam, tem difundido, vulgarmente ter-
mos tais como: "cavalos chiadores', "roncado-
res", "com afogamento", "sangradores". "com 
garrotilho", etc, que se usa para descrever al-
guns dos problemas mais comuns do Trato Res-
piratório Superior, e os quais têm sido reconhe-
cidos desde os séculos passados, quando inclusi-
ve se descreveram métodos de controle e trata-
mento. 

Uma das características mais notáveis deste 
problemas caracterizados pela produção de rui-
dos anormais e dificuldade respiratória (disp-
néia), tais como o "chiado", "ronqueira" ou 
"afogamento", é que eles produzem sinais clíni -

cos bastante parecidos, e podem estar presentes 
associados num mesmo caso e têm um período 
de evolução similar, o qual dificulta, na maioria 
das vezes, a elaboração de um diagnóstico clíni-
co exato e em conseqüência um prognóstico e 
tratamento específicos, 4.6. 10,11,14,36,63.  Isto 
tem causado o desenvolvimento de instrumentos 
de diagnóstico especiais que permitem de uma 
maneira direta e objetiva a identificação destes 
problemas e orientam a elaboração de um prog-
nóstico e tratamentos adequados. Entre esses 
instrumentos se pode mencionar especificamente  

o Rhino-Fibroscópio, o qual existe rígido ou fle -

xível. Estes instrumentos têm sido desenhados 
para colocar-se diretamente nas vias respirató-
desta maneira, realizar um estudo endoscópico 
imediato e direto dessas áreas e sem precisar, 
em geral, o uso de tranquilizantes ou anesté-
sicos. 10, 11,37.51. 

rias superiores do cavalo através das narinas e, 

PROBLEMAS MAIS FREQUNTES DO TRATO 
RESPIRATÓRIO SUPERIOR 

Com unia breve explicação sobre os problemas 
mais freqüentes do Trato Respiratório Superior 
do cavalo, os quais já se mencionou anterior-
mente por suas denominações mais comuns, se 
descreverão cada uns deles individualmente, 
mencionando suas principais características clí-
nicas, origem e tratamento. 

u. "CHIADO" 

Este termo é aplicado aos cavalos que ao rea-
lizar uni grande esforço respiratório, tal como 
sucede durante um apronto ou durante uma cor-
rida, produzem um som anormal característico, 
conhecido como "chiado", acompanhado de di-
ficuldades respiratórias, (dispnéia). Este proble-
ma se apresenta especialmente em animais de 2 
ou 3 anos, mas se pode encontrar em potros re-
cém-domados ou em cavalos com vários anos de 
campanha. Este mal é a causa mais comum de 
insuficiência respiratória no cavalo. Nos E.U.A. 
e na Inglaterra tem-se calculado que aproxima-
damente 5% dos cavalos P.5.1, de corrida so-
frem desta anormalidade, 6,14,32,33.  Em geral 
este chiado e a dispnéia associada somente se 
fazem evidentes quando o animal precisa efetuar 

Aplicação do fibroscópio 
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profundos movimentos respiratórios; mas pode-
se observar ocasionalmente no trote ou galope li-
geiro em cavalos que têm este problema em grau 
avançado. Comumente esta anomalia se apre-
senta insidiosamente e evolui lentamente em sua 
gravidade, mas também não é raro observá-la 
aparecer subitamente em uma forma grave, 7 ' 12 ' 
17,21,54. 

A origem primária deste problema ainda não 
está completamente esclarecida, embora se saiba 
que o mesmo se encontra invariavelmente asso-
ciado à degeneração do nervo Recorrente, rami-
ficação do nervo Vago, aproximadamente 90% 
dos casos o nervo Recorrente Esquerdo, 7 1% o 
nervo Recorrente Direito e 3% ambos os ner-
vos  12,20,24,54. Esta  degeneração nervosa traz 
como conseqüência a atrofia dos músculos in-
trínsecos da Laringe e a paralisia motora da 
Cartilagem Aritenóide no lado afetado,5,7,26, 
39 , 54 -Essas cartilagens têm normalmente um 
alto grau de mobilidade e funcionam como vál-
vulas de controle" na Laringe, que é a parte 
mais estreita do Aparelho Respiratório do cava-
lo. É óbvio que a disfunção de uma destas 
cartilagens ou sua paralisia total, ou parcial 
(Hemiplegia), produz uma obstrução do lúmem 
Laringeano e em conseqüência uma redução 
grave do volume de ar respirado, principalmente 
na inspiração. Esta redução da habilidade respi-
ratória do cavalo varia desde graus bastante 
baixos, quase imperceptíveis, até níveis bastante 
avançados, facilmente reconhecíveis, pelo forte 
chiado e acentuada dispnéia, conforme seja o 
grau de Hemiplegia da Cartilagem Aritenóide 
afetada. Esta paralisia da Cartilagem Aritenóide 
e as alterações das estruturas associadas a ela, 
tais como a Corda Vocal e o ligamento Ante-
rsóide-Epiglótico, são as causas da produção do 
rei do animal ou "chiado", 12,47,48. 

As causas mais comuns que originam esta 
disfunção no Nervo Recorrente, e a Hemiplegia 
conseqüênte, são: hereditárias, anatômicas, nu-
tricionais, traumáticas e infecciosas, (especial-
mente pela Influenza, por Strep. equi., Pneu-
monias Graves e infecções das Bolsas Gutu-
ra i s ),6,7,8,12,17.21,24.26,60,61, pelo qual dcv 

se enfatizar a importância de dar absoluto e 
correto descanso aos equinos afetados por qual- 

quer infecção respiratória para assim se evitar a 
possibilidade de uma degeneração nervosa local 
e problemas posteriores de "chiado" nesses ca-
valos, 8,47,48,60,61. 

Para a correção deste problema de Hemiple-
gia Laningeana, o "chiado", se requer a efetua. 
ção da operação de William's, (Ventriculecto-
mia), ou a operação conhecida como Laningo-
plastia ou Protesis Laringeana, 1, 12,18,24,29,30, 
34,38,41,47,50,55,56,57,60,61. Os resultados 

obtidos com estas cirurgias são variáveis, mas 
geralmente bons na maioria dos casos, especial-
mente quando os cavalos afetados são operados 
pouco tempo depois de ter começado a apre-
sentar este problema e antes de que outros pro-
blemas secundários se tenham desenvolvidos, es-
pecialmente Enfisema Pulmonar ou Cardiopa-
tias, ou o grau de Hemiplegia esteja bastante 
avançado. Caracteristicamente esta enfermidade 
tende a agravar-se com o tempo, especialmente 
se o cavalo afetado é mantido em treinamento, 
pelo qual não raro é observar alguns cavalos que 
efetuam uma campanha aparentemente normal 
aos 2 ou 3 anos de idade, para fracassar pro-
gressiva e completamente aos 4 ou 5 anos, quan-
do seu problema respiratório é então bastante 
evidente. Em geral os machos são mais afetados 
que as fêmeas por esta anomalia, 12  

2. "RONQUEIRA" 

Este termo se emprega para descrever uma 
anormalidade respiratória caracterizada pela 
prtsença de sons de tipo obstrutivo, semi-secos, 
e vibrantes, tanto e durante a inspiração como 
durante a expiração, os quais são acompanha-
dos de diversos graus de dispnéia. Esta anorma-
lidade pode apresentar-se, desse modo tanto em 
animais jovens como em cavalos com vários anos 
de campanha e pode aparecer como um proble-
ma único ou acompanhado de outras anorma-
lias do TRS, tais como a Hemiplegia Laringe' 
ana. Este problema se deve a suas causas princi-
pais. A primeira é uma reação proliferativa da 
membrana mucosa da Faringe, produzindo a 
alteração conhecida como Hiperpiasia Folicular 
Linfóide Crônica ou Faringite Crônica Hiper-
plástica,2'4'5'9' 12,16,27,36,40,51.52,60.  Esta 
anomalia se caracteriza pelo abundante e exage- 

rado desenvolvimento do tecido linfático da mu-
cosa presente no lúmem Faningeano e pode che-
gar a observar-se quando anormal como um te-
cido coberto de projeções compridas e cônicas 
(como pequenos "dedos"), que podem estar pre-
sentes cm todas as partes da Faringe e que che. 
gam a alcançar tamanhos grandes (5 a 10 mm). 
A presença deste tecido anormal produz a dimi-
nuição do diâmetro da pressão negativa durante 
a inspiração, pela qual o cavalo apresenta diver-
sos graus de dispnéia, a qual especiamente se 
agrava se o cavalo é obrigado a flexionar o pes. 
coço3' 12.  Esta condição ocasionalmente se com-
plica com infecções bacterianas locais, que em 
casos agudos produzem no animal uma Faringi-
te aguda, com sinais clínicos associados, tais 
como: pirexia, anorexia, secreção nasal muco-
purulenta bilateral, aumento dos gânglios linfá-
ticos regionais, tosse-curta, etc. 38  Alguns auto-
res têm descrito que esta enfermidade pode ori-
ginar também o desenvolvimento de problemas 
cardíacos nos cavalos afetados (Miocardites) o 
qual também indubitavelmente, poderá produzir 
alterações nas condições atlèticas do an imal,51. 

Também, é comum encontrar cavalos jovens 
afetados levemente por este problema de Hiper-
plasia Folicular, e os quais não tem alterações 
notáveis em sua capacidade respiratória e atle. 
fica, 66 ' 

A causa produtora da Hiperplasia Folicular 
pode ser variada e a maioria dos casos se deve à 
irritação crônica da Mucosa Faringeana, como 
pó das raias ou cansa, areia, etc., a que os 
cavalos se encontram expostos constantemente e 
em especial nos dias secos e de muito vento. 
Infecções virais locais (especialmente a Equine 
Vírus) e bacterianas ou reações alérgicas, tam-
bém podem originar este problema 2,12,18,21, 
32,40,51,52,60,61. 

A segunda causa produtora deste problema de 
"ronqueira", é a presença nestes cavalos em 
Palato Mole anormalmente macio, comprido ou 
atônico, (Paresia do Palato Mole), 12,50,55,60, 
61. Este tecido quando afetado por estas irregu-
laridades se desloca com demasiada freqüência e 
amplitude, durante a respiração. Estes desloca-
mentos anormais o permitem permanecer por 
vários períodos de tempo, cobrindo a Epiglote e 
assim permanecer demasiadamente "solto" den-
tro da Faringe, especialmente em sua extremi-
dade livre, o que reduz a dimensão do Lumem 
Faringeano e produz restrições à passagem do ar 
inspirado ou expirado e então o palato vibrará, 
produzindo o ruído de "ronqueira" característi-
co, e diversos graus de dispnéia, 1250 ' 61 ' Este 
problema pode também ter diversos graus, es-
tando presente em alguns casos somente quando 
o animal realiza movimentos respiratórios pro-
fundos, como quando acontece numa corrida. 
Em outras ocasiõs este problema é maior e a 
"ronqueira" é produzida até durante galopes 
ligeiros. 

Ocasionalmente esta anomalia se apresenta 
inconstante em alguns casos, assim o problema 
se apresenta durante um período curto de tempo 
ou numa corrida, para desaparecer aparente-
mente por algum tempo e reaparecer subitamen-
te. Nestes casos, especialmente, o deslocamento 
do Palato Mole pode ser súbito e ocorrer duran-
te o desenvolvimento de uma corrida, o qual 
produz uma séria obstrução respiratória no ca-
valo, acompanhada de uma sensação de estra-
nheza na Laringe do animal que os levam muitas 
vezes a deter-se subitamente e em algumas vezes 
se acompanha de uma tosse forte, seca, ester- 
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tórica, e visível desespero do cavalo que parece 
querer livrar-se de algum objeto alojado em sua 
Laringe, às vezes estes cavalos são descritos em 
Outros países como tendo engolido a língua, 12. 
Este problema também altera a conduta e o 
espírito de competição de cavalo, já que o mesmo 
Parece estar pressentindo a súbita presença 
deste mal durante uma corrida, uma vez que já 
tenha acontecido anteriormente, e pelo qual 
parece se 'poupando" temendo ter em qualquer 
momento urna súbita obstrução em seu fôlego. 
Por isso não é raro encontrar cavalos com esta 
lesão, que correm irregularmente e ganham ou 
fracassam de modo imprevisível dentro de suas 
capacidades. Caracteristicamente esta anemalia 
no é progressiva a menos que se desenvolvam 
complicações secundárias, assim, os cavalos 
afetados apresentam os mesmos sinais clínicos 
por períodos grandes de tempo. Similarmente ao 
problema de Hemiplegia Laringeana, os machos 
tendem a sofrer mais esta condição que as 
fêmeas 6 - 12. 

A origens (testas anomalias no Palato Mole 
pode ser congênita, anatômica ou secundária à 

problemas patológicos do TRS que produzem 
mudança na turbulência e direções normais das 
correntes de ar durante a respiração, tal como 
ocorre com animais com Faringes demasiado 
estreitas ou Epiglotes de fornias anormais, 12,30, 
51.52.60,61. 

Existem tratamentos específicos para os dois 
casos citados anteriormente como produtores da 
"ronqueira". No caso da Hiperplasia Folicular 
Crônica, o descaso, a instilação local de antibió-
ticos e corticosteróides e/ou antissépticos, a cau-
terização local. (sob anestesia geral), e o trata-
isento sistemático especialmente quando exis-
tem sinais clínicos de Faringite aguda ou ativa. O 
problema causado pela Paresia do Palato Mole, 
se corrige cirurgicamente e consiste em ressecar 
a franja estreita do tecido em toda a sua extre-
midade livre. 
Esta redução em seu comprinsento não só redu-
zirá o grau de seus deslocamentos, mas também 
causará a formação de unia borda cicratricial, 
consistente e menos elástica nessa extremidade 
livre, 10 ' 55 ' 61 ' 

3. "AFOGAMENTO" 

Este problema em geral se apresenta com 
menor freqüência que os citados anteriormente. 
Igualmente pode encontrar-se tanto nos animais 
jovens como naqueles com ittais idade,12.55,60, 
61,63. Esta anomalia se caracteriza pela presert-
ça geralmente súbita da insuficiência respirató-
ria durante o desenvolvimento de exercícios for-
tes acottspanhadu de ruídos inspiratórios anor-
mais., pelo qual é comum detectar-se durante os 
aprontos finais ou durante uma corrida. Em 
geral estes cavalos não apresentam sinais clíni-
cos de insuficiência ou alterações respiratórias, 
quando se encontram em treinamento suave. 
Nestes casos os cavalos afetados, quando cor-
rem, subitamente começam a diminuir sua velo-
cidade nos últimos metros e freqüêntüncetste pi'o-
duzem ruídos respiratórios anormais tais conto a 
''ronqueira'' ou tosse violenta, l'ambém como 
infecções virais ou hacterianas do 'IRS. ou à 
já se descreveu anteriormente a maioria destes 
sinais são comuns à outros problemas antes des-
critos, tais como a Hiperplasia Folicolar, ou 
casos de Paresia cio Palato Mole, no entanto a 
ausência prévia de sitiais de insuficiência respi-
ratória e ruídos anormais, são comuns nestes 
cavalos corno ''afogamento'', os quais caracterís- 

ticamente somente manifestam este quadro du-
rante os últimos metros de um trabalho forte ou 
durante a parte final de unta corrida. 

A origem deste problema de "afogamento" se 
deve à anonsalias nos ligamentos Aritenóideo-
Epiglóticos, os quais se apresentam atônicos ou 
demasiadamente contpridos e se deslocam dor-
salmente com facilidade. Estas anorisalias per-
mitem que em certas ocasiões a Epiglote se 
''prenda" em um deles parcial ou totalmente. 
Neste último caso a Epiglote ao ser examinada 
endoseopicamente aparece como coberta de uma 
"lusa'' de tecido geralmente fino e quase trans-
parente. Esta anomalia não só altera a fisiologia 
normal da respiração tornando-a insuficiente 
durante os maiores esforços, emito também pro-
duz a redução do lútssetii pelo deslocamento e 
conseqüêntemente é deslocado meialmente na 
Laringe 2 ' 12.14,60,61.63. 

A origem deste problema é também confusa, 
ainda que cm geral se aceite que este mal pode 
se originar por uma Epiglote anormal (Hipo-
plástica), ou mais comumente devido a alterações 
tia elasticidade, comprimento ou tônus dos li-
gamentos Aritenócdeo-Epiglóticos, o qual permi-
te um grau de relaxamento demasiado grande 
dos nsesinos e a posterior "prisão'' de um destes 
na Epiglote, durante os movimentos norissais 
desta durante a respiração ou deglutição. É 
também possível que a origem desta anomalia 
no ligamento, seja secundária à infecções da 
Faringe ou certas predisposições congênitas es-
pecialmente naqueles cavalos com uma Laringe 
estreita ou curta.2: 12.14,60,61,1)3. 

A correção deste problema é cirúrgica e con-
siste em liberar a Epiglote dessa "cobertura" 
anormal, por meio de uma dissecação cuisadosa, 
sob a anestesia geral. Unta vez, que se tenha 
conseguido isto, o próprio traunsa cirúrgico cau-
sará a formação de unia cicatriz neste ligamento 
e a conseqüênte redução de sua elasticidade e 
aumento de sua consistência, 61  63. 

4, "SANGRAMENTO" 

Este problema é tambéits bastante comuto em 
alguns países com condições climáticas pareci-
das com as do Brasil, ainda que freqüêntemente 
se encontre em outros lugares, se bem que com 
unia incidência menor. Em alguns hipódromos 
dos E.U.A. se tem calculado que aproximada-
mente 20% de todos os cavalos que correm têm 
problemas de ''sangramento''. ainda que somen-
te urna pequena fração deles apresente o proble-
ma visível durante ou depois das corridas.6' 1,9, 

12,14,28,30.62. Em geral este mal é especial-
mente freqüênte tios dias (te calor forte e úmido 
ou muito frios e afeta animais com vários anos 
de campanha. sem distinção de sexo, 9 - Caracte-
rístkamcnte os cavalos afetados apresentam este 
"sangramento" depois de ter efetuado alguns 
exercício forte, tal como sucede depois de um 
apronto ou de uma corrida, também pode apa-
recer no transcurso das mesmas. Em geral os 
cavalos que apresentam este problema tendem a 
padvce-lo repetidamente no futuro, mesmo rece-
bendo tratamento, descanso e cuidados adequa-
dos. É raro observar o ''saitgramento" como fato 
isolado durante a campanha do cavalo, a itienos 
que tenha havido uma origem traumática. 

Esse ''sangramemcto" pode ser observado em 
diversos graus de modalidades. Pode com a pre-
sença de só algumas gotas de sangue cio cima ou 
em ambas as narinas ou apresentar-se conto 
delgados filetes de sc migue ou até corri hemorrag-
gias abundantes, 7 ' 30 - Em geral os cavalos afe- 

tados manifestam sinais de anormalidade quase 
sempre durante a parte final de unia corrida ou 
apronto, O cavalo subitamente começa a parar e 
parece ser acometido de cima súbita obstrução 
respiratória, à qual às vezes pode produzir a 
queda do animal ou mesmo termina a corrida 
seni controle e tiguezagueaisdo exageradansente. 
Em outras ocasiões o animal diminue aprecia-
velmente sua velocidade e o "satigramento" não 
se faz, evidente até vários minutos, ou inclusive 
horas, depois do término da corrida. A gravida- 
de deste problema exigiu, em alguns países, 
unia regulamentação cuidadosa a respeito destes 
cavalos ''sangradores'' e inclusive cavalos reinei- 
demites são proibidos comsspletansente de voltar a 
correr tetnporáriamente ou permanentemente, 
14,15,42,46. 

Entre as causas mais freqüêrmtes deste proble-
ma, pode-se citar principalmente as seguintes: 

Infecção Micótica das Bolsas Guturais (Dif-
teria Micótica das Bolsas Guturais): esta infec- 
ção local por fuisgos é bastante gradual e erosiva 
e durante seu desenvolvimento chega a afetar as 
paredes da Artéria Carótida Interna, a qual 
cruza o "teto'' da Bolsa Gutural onde somente se 
encontra protegida por tinia delgada membrana 
mucosa. As alterações conseqüêntes à destruição 
das paredes da Artéria Carótida favorecem a 
forntação de Aneurismas ou áreas de necrose, as 
quais podem romper-se com o desenvolvimento 
do tempo ou devido às altas pressões sanguíneas 
que se registram nesta artéria durante o desen- 
rolar de cima corrida, produzindo então hensor- 
ragmas abundantes e graves (Epistaxis ou Sais- 
graissetito das Vias Respiratórias Altas), caracte- 
rísticammiemite a epistaxis de origem micótica tias 
Bolsas Guturais, é unilateral e ocorre bastante 
tempo (horas) depois de uma corrida ou apronto 
e quando o cavalo já está em repouso, 15,16. 

Outras origens do "sangramento" são as tic-
morragias Pulmonares (Hemoptises), as quais 
tem origem. geralmente, mio rompimento dos 
vasos capilares dos alvéolos pulmonares. (Pneu- 
morragia), os quais geralmente se encontram 
frágeis devido às alterações em sua estrutura, 
causadas por problemas tais conto Pneumonias, 
Bronquites, Enfisema, etc ,,8, 18,25. 28,30,48,49. 
Estas anomalias alveolares comumente se encon- 
trani associadas também a unia instificiénte pre- 
paração física do cavalo que, voluntária ou in- 
voluntariamente desenvolve um esforço superior 
a sua preparação ou capacidade, 9 ' 18,25,45. C) 

Outra origemmi destes "cavalos sangradores" é a 
prisão do liganietito Artenóideo-Epiglótico o qual 
já se mencionou anteriormente. A presença des-
se tecido deslocado anormalmente sobre a Epi-
glote, o predispõe a tensões e fricções anormais, 
o qual pode provocar a aparição de diversas 
áreas de Necrose ou ulcerações no mesmo, as 
quais se manifestam peta presença de hemor- 
ragias nasaes, que em geral são leves, bilaterais 
e podem aparecer durante o exercício, em re- 
pouso ou no fim de uma corrida. 1)) Hiperten- 
são:- esse fator temo sido apontado conto fator 
primário do problema de "sangramento". Num 
estudo realizado mios E.U.A. foi considerado co-
nto responsável de aproximadamente 1 3 do to-
tal de casos de ''sangramento''. E) 'l'ronibocito-
pemiia:- (redução tio número ou atividade tias 
plaquetas Sangüíneas). No entanto ainda existe 
bastante controvérsia quanto a estes 2 últimos 
aspectos 14J11,21,23,30,46,48, 

Como se pode iittaginar facilmente os diversos 
tratamentos indicados para este problema de 
"sangramento" são mais coitiplexos que aqueles 
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mal abaixa a cabeça, ou tosse. A infecção das 
Bolsas Guturais raramente interfere na respira-
ção normal, exceto em casos muito crônicos ou 
superagudos, também geralmente não há sinais 
externos visíveis da infecção, tais como inflama-
ção ou dor, na região gutural, 13.18,27,60. Em 
casos de infecção crônica, a dilatação da Bolsa 
Gutural pode produzir estenoses na Faringe da-
(to o deslocamento da Bolsa Gutural sobre sua 
parede lateral e em conseqüência o desenvolvi-
isento de dificuldades respiratórias marcantes 
no cavalo, 14,27,59,60,61. O tratamento deste 
problema se realiza com aplicações locais de 
antibióticos, antissépticos, enzimas proseolíticas, 
etc. 

Quando essas infecções não são tratadas ime-
diatamente e com eficiência, não é raro observar-
se mais tarde o reinício de uma secreção puru-
lenta, mas agora de caráter usais espêsso, e o 
qual é muito difícil de drenar, e a infecção de 
curar-se. Esta secreção origina dentro das Bolsas 
Guturais a formação de ''Contróides" ou partí-
culas semi-sólidas de pús, que para serem elimi-
nadas requerem a realização de uma drenagem 
cirúrgica. 19,24,36,44,56,59. 

ESTUDOS ENDOSCÕPICOS 

Ia 

o 

aos quais nos referimos anteriormente e exigem 
um diagnóstico mais preciso para a sua correta 
solução. Quando a origem destas hemorragias é 
pulmonar, o tratamento da causa primária pre-
disponente é essencial, (Pneumonias, Bronqui-
tes, Enfisema, falta de preparo físico, anemia, 
etc.), e urna vez corrigido este problema primá-
rio as hemorragias nasaes tendem a desaparecer. 
Estas enfermidades predisponentes, em geral, 
exigem para sua cura efetiva, períodos de des-
canso bastante grandes e tratamentos por longos 
períodos de tempo. Muitos cavalos "sangrado-
res" se tornam crônicos inclusive depois de ha-
ver sido eliminado o fator primário predisponen-
te do problema, de períodos de descanso gran-
des e de dotar o cavalo de uma condição física 
adequada. Assim sendo, o problema reaparece 
subitamente com o que muitos destes eqüinos 
são destinados então, a outras atividades e reti-
rados de qualquer tipo de competição, 8,14,30. 
No caso de que a origem das ditas hemorragias 
seja devido a uma infecção micótica das Bolsas 
Guturais, o tratamento das mesmas é local usan-
do-se medicamentos antirnicóliCos e/ou micostá-
ticos por algumas semanas, ou ocasionalmente a 
ligação cirúrgica da Artéria afetada, ainda que 
certos casos são muito difíceis de curar. Aqueles 
casos devidos à prisão do Ligamento Aritenói-
deo-Epiglótico e sua posterior ulceração ou ne-
crose, o problema freqüêntemente requer uma 
intervenção cirúrgica para a sua correção, como 
já se descreveu anteriormente, o que causará o 
desaparecimento da causa de "sangramento". 
Certos casos mostram recuperação expontânea, 
nos quais a cura se deve à recolocação do dito 
tecido em sua posição normal pelo próprio ani-
mal durante os movimentos normais de sua La-
ringe 

Naqueles casos devidos a problemas de hiper-
tensão, para tratamento com drogas hipotensi-
vas, diuréticos e estrógenos, geralmente ofere-
cem resultados efetivos, ainda que em muitos 
casos seu uso é bastante limitado devido aos 
regulamentos dos diversos hipódromos, sobre o 
controle e uso de medicamentos antes das corri-

das, dado que as drogas mais efetivas usadas 
para este problema, gralmente tem uma ação 

efetiva somente por poucas horas ou dias e  

produzem outras alterações metabólicas no ani-
mal, 28,42,43,46,49. 

5. "GARROTILHO" 

Sabemos que este termo se refere especifica-
mente à infecção provocada pelo Streptococcus 
equi., causando adenite generalizada e um qua-
dro clínico específico. Porém, indevidamente, 
"garrotilho" é chamado vulgarmente todo e qual-
quer corrimento nasal purulento no cavalo, es-
pecialmente nos hipódromos. O número de en-
fermidades ou problemas que causam secreção 
nasal uni ou bilateral de caráter purulento e 
muitas vezes acompanhado de acessos de tosse 
úmida e queda das condições físicas do cavalo, é 
bastante grande, pelo que limitaremos esta des-
crição àqueles casos devidos especificamente à 
infecção bacteriana das Bulsas Guturais (Empi-
ema). Condições como Sinosite, Traqueo-Bron-
quites infecciosas ou Bronco-Pneumonias podem 
ocasionar a produção dessas secreções purulen-
tas nasues e outros sinais clínicos já menciona-
dos, mas em sua grande maioria, estes proble-
mas se apresentam associados a outros sintomas 
muito mais evidentes. Existem, ainda, casos de 
cavalos afetados por Hiperplasia Folicular Crô-
nica associada à infecções secundárias e os quais 
também apresentam esta descarga purulenta na-
sal como já se mencionou. 

A infecção das Bolsas Guturais é um proble-
ma muito comum e pode apresentar-se em qual-
quer idade nos cavalos em treinamento, mas se 
observa com maior freqüência em animais de 2 
ou 3 anos, 7810 - 60 - A origem deste problema é 
geralmente secundária às infecções bacterianas 
ou virais do TRS tal como sucede em animais 
que tenham sofrido influenza, "garrotilho ver-
dadeiro", Faringite ou Bronco-Pneumonias in-
fecciosas, 18,32,36,60.  As Bolsas Guturais devi-
do a sua anatomia são sacos com uma pobre 
drenagens natural, pelo que, qualquer infecção, 
nelas tende a tomar uns curso crônico, e se 
observam sinais clínicos mesmo passadas várias 
semanas ou meses do tempo inicial da infec-
ção, 24 ' 60 ' Geralmente esta drenagem natural 
não ocorre até que o acúmulo de material puru-
lento produzido, alcance uni certo nível dentro 
dessas Bolsas e então é drenado quando o ani- 

Em continuação, citamos os resultados obti-
dos durante os primeiros sete meses, do presente 
ano, (janeiro a julho) nos quais realizamos estu-
dos Endoscópicos na Divisão de Assistência Ve-
terinária, dos eqüinos P.S.I. deste Jockey Club 
de São Paulo, com problemas do Trato Respira-
tório Superior, usando-se um Fibroscópio fexivel 
Olympus D-3. 

HEMIPLEGIA LARINGEANA. 13 casos. 
(12 esquerdos e 1 direito) 
PARESIA DO PALA'IO MOLE: 9 casos, 
(2 associados à Hemiplegia Laringeana) 
EMPIEMA DAS BOLSAS GUTURAIS: 12 
casos, (8 bilaterais e 4 unilaterais), (9 como 
causa primária e 3 secundária a outro pro-
blema) 
HIPERPLASIA FOLICLJ1.AR: crônica e di-
fusa - 11 casos, (6 comocausa primária e 5 
casos secundários a outro problema) 

S. LARINGITE ATIVA - aguda e grave - 
16 casos, (5 corno causa primária e 11 se-
cundária a outro problema) 
BRONCO-PNEUMONIA PURULENTA - 
2 casos 
CONDROMA EPIGLÓTICO - 1 caso 
(latrogênico) 
PÔLIPOS - 2 casos, (ambos nas cordas 
vocaes, pequenos e secundários a outro pro-
blema) 
ESTREITAMENTO FARINGEANO CON-
GÊNITO: 2 casos 

PRISÃO DA EPIGLOTE: (deslocamento 
dos ligamentos Aritenóideo-Epiglóticos) 1 
caso 
DEFORMAÇÃO E ESTENOSE CONGÊ-
NITA DAS PASSAGENS NASAES: 1 caso 
HEMOPTISIS: 4 casos 

EPISTAXIS: 1 caso (secundário à prisão da 
Epiglote) 

TOTAL: 51 casos estudados 
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• PASTAGENS  

As pastagens são
$V 

imprescindíveis? 
Roberto Thomaz Losifo de Carvalho 

(Engenheiro agrónomo) 

ri 

o 

Recentemente, em palestra que tive a honra 
de proferir aos médicos veterinários do Jockcy 
Club de São Paulo, sobre Nutrição de Equi-
nos fui arguido por um dos técnicos presentes, 
sobre a importância das pastagens para esses 
animais. 

Corno o assunto é realmente muito pouco 
pesquisado e por isso altamente polêmico, desejo 
expor meu ponto de vista, fruto de anos de 
observação. 

O cavalo é definido, com relação ao seu trato 
digestivo, como um animal herbívoro, monogás-
trico simples, com cecum e cólon funcionais, Em 
outras palavras, em condições de criaçãonatu-
ral. sem a artificialidade imposta pelo homens, 
o cavalo é capaz de sobreviver, procriar e se 
desenvolver exclusivamente à custa de pastagens 
naturais. Portanto. o seu aparelho digestivo é 
feito de tal forma que apresenta digestão enzi-
mática (tipica dos onívoros) até o fim do intes-
tino delgado*  e digestão microbiana (típica dos 
herbívoros ruminantes) cm duas partes do intes-
tino grosso - cecum e cólon - capaz de trans-
formar nutrientes como a "porção fibra' dos 
alimentos em energia e proteína. 

Recentes pesquisas em nutrição de equinos 
aconselham que apenas 40% das exigências 
nutricionais sejam fornecidas pelos alimentos 
volumosos. 

Os alimentos volumosos empregados tradicio-
nalmente nessa espécie, são as pastagens e os 
fenos. Portanto, não é imprescindível grandes e 
exuberantes pastagens para a racional criação 
de equinos. 

Nessas condições, quantificando a importância 
das pastagens como fonte de nutrientes para os 
equinos, sua importância seria variável de zero a 
cem. 

Esta variação deve-se, fundamentalmente, aos 
seguintes fatores: valor econômico e racial dos 
animais, técnicas de criação e localização do 
haras. 

Valor Econômico e Racial 
Um cavalo pode valer "dois mil réis" e até 

representar um "presente de grego", como valer 
cifras realmente astronômicas. 

Nossos humildes, serviçais e úteis pantaneiros, 
vivendo nos confins dos campos do poconé, são 
criados obedecendo uma técnica zootécnica dife-
rente dos puros sangue ingleses dos famosos 
haras do Kentucky, ou dos clássicos e soberbos 
lipizzaner dos haras de Lipi7.zia. 

Enquanto o nosso pantaneiro vive exclusiva-
mente às custas das pastagens, a performance, 
precocidade, altura e beleza dos Puros Sangue 
Inglês, Lipizzaner, etc, não poderiam ser conse-
guidas somente com esse alimento. 

Para atender essa especialização imposta pelo 
homem, a nutrição do cavalo teve que sofrer 
profundas modificações, tornando-o muito mais  

próximo dos onívoros, do que propriamente de 
um herbívoro. 

Técnicas de Criaçdo 
Numa criação altamente especializada, fruto 

de inúmeros anos de cuidadosa seleção zootéc-
nica, de esmero na alimentação, a ponto de 
fornecer ovos e leite em pó, com técnicas espe-
cializadas para melhorar os índices de fertilidade 
e com manejo profilático exemplar, a meu ver, 
não se deve preocupar excessivamente com as 
pastagens. Deve se preocupar com a produção 
de bons alimentos volumosos. 

O solo dos diferentes piquetes das diversas 
categorias de animais, deverá ter ótima topo-
grafia, ser coberto por uma grama capaz de 
atapetar muito bem o terreno e servir muito 
mais para a imprescindível ginástica funcional, 
tão importante nessa espécie, do que ser forne-
cedora dos nutrientes cujo melhor veículo podem 
ser outros alimentos volumosos. 

Já que estansos empregando técnicas altamen-
te sofisticadas, podemos perfeitamente produzir 
feno de ótimas leguminosas e ''coquetel verde" 
(uma mistura de gramíneas e leguminosas com-
patíveis com o tipo de solo e micro-clima) em 
áreas destinadas exclusivamente a essa finali-
dade. 

Empregando técnicas agronômicas conhecidas, 
as produções seriam ótimas, a qualidade do 
alimento melhorada e o fornecimento desse ma-
terial nas áreas das ''pastagens" controlado. 

Nessas condições, três fatores importantes da 
nutrição estariam sendo rigorosamente observa-
dos: qualidade dos alimentos fornecidos; ginás-

tiCa funcional adequada e quantidade ideais de 
alimentos. 

também evidente que essa técnica de criação 
só será possível na medida que encontrar corres-
pondência econômica ou seja, quando der lucro 
ao criador. 

Bons campos de feno e ótimas áreas de capi-
neira só serão recomendados ao criador que 
possuir ou produzir animais valiosos. Caso con-
trário, que vivam em pastagens. 

LocalizaçJo do Haras 
No Estado de São Paulo existem haras a 30 

km da Capital, onde o preço da terra é calculado 
na base do m2, até a 800 km onde o preço é 
calculado na base do alqueire. 

A nutrição racional do cavalo especializado 
recomenda que 60% dos nutrientes sejam forne-
cidos por alimentos concentrados - pobres em 
fibra e ricos em NDT - e apenas 40% sejam 
fornecidos pelos alimentos volumosos - ricos 
em fibra e pobres em NDT - como são as 
pastagens. 

Com a possibilidade de produzirmos em um 
alqueire de feno e uns alqueire de "coquetel 
verde", grandes quantidades de volumosos, por 
que pensarmos em luxuriantes pastagens em 
terrenos vendidos ao m.  Não seria mais lógico, 
nesses casos, formarmos os piquetes, nos preo-
cupando muito mais com a ginástica funcional 
do que com a nutrição? 

Finalizando, gostaria de resumir meu ponto 
de vista assim: 

O "cavalo atleta" deve receber 40% dos 
nutrientes através de alimentos volumosos, não 
necessariamente de pastagens. A pastagem não 
deve ser a fonte prioritária dos nutrientes exi-
gidos. 

E preciso deixar bem claro que contestar a 
atual importância dada às pastagens não signi-
fica aconselhar o confinamento. Quanto mais 
tempo viver em liberdade, melhor será para o 
seu desenvolvimento. Criação a campo não é 
sinônimo de criação extensiva. 

Nas condições anteriormente enumeradas, 
é preferível reservar as pastagens para a ginás-
tica funcional, e áreas destinadas especialmente 
à produção de feno e ''coquetel verde". Seria 
aumentada a capacidade de animais por uni-
dade de área. 

Ë importante poder quantificar os volumo-
sos fornecidos por dia e avaliar sua qualidade. 
Porém, isso só será possível quando o forneci-
mento for controlado. 

Não deve existir variações estacionais no 
fornecimento dos nutrientes durante o ano. 

Não é verdade que "a pastagem é insupe-

rável como fonte de energia, vitaminas e sais 
minerais para os equinos". 

As pastagens são imprescindíveis, porém 
não como fonte de nutrientes. 

* Capaz de digerir os nutrientes mais solúveis, 
como o amido, as proteínas e as gorduras. 

O Autor 
O autor deste artigo, Roberto Thomaz L.osito 

de Carvalho, é engenheiro agrônomo formado 
pela Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz (58-61), doutor pela Universidade de 
São Paulo (USP). professor responsável pela 
disciplina de Equinocultura da ESALQ e mem-
bro do Conselho Técnico da Associação Brasi-
leira de Criadores de Cavalos da Raça Árabe. 
Autor de vários trabalhos técnicos tem, entre 
outros, já publicados, "Pastagens para equinos". 
"Higiene com os equinos", "Andamento dos 
Equinos" e "Estudo exterior dos equinos". 



The Statistical Record 

ESTATISTICAS 

JUNHO 
SETEMBRO 
NOVEMBRO 
RETLJRN OF MARES 1977 
REPRODUTORES 1978 
ANUAL (publicado em começo de Fevereiro) 

Os produtos de criação inglesa ganharam mais de 4.800 corridas e 8 1/4 milhões de 
libras, fora da Inglaterra em 1976. 
Conheça tudo sobre o puro sangue inglês fazendo agora o pedido ao "Record". 

THE STATISTICAL RECORD 
59 EIIGH STREET 
ASCOT, BERKSHIRE S1,5 7H1` 
INGLATERRA 

FORMULARIO 

1977 Assinatura anual (números atrasados a pedido) Cr$ 890,00 (remessa incluída) 

Anexo Cheque de Cr$ 890,00 	 * 
Favor enviar fatura 

Nome - (Letra de forma) .............................................................. 

Endereço........................................................................... 

N. B. Cr$ 650,00 extras para via aérea para os países do Hemisfério Sul. 
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Hernani Azevedo Silva (à direita) CO ,7J O vice, Jorge W. Sirnonsen, 
JI 

Jockey Club de S.Paulo 
tem novo presidente 
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Hernani Azevedo Silva é o vigésimo segundo 
presidente do Jockev Club de São Paulo. alguns 
dos quais /i frente dos destinos da entidade por 
mais de um período. Desde a fundação do clube. 
a 14 (te março de 1M75, estiveram cm sua presi-
dência Raphael Aguiar Paes de Barros. José de 
Souza Queiroz, Augusto de Souza Queiroz, 
Guilherme Fllis, João Carlos Leite Penteado, 
João 'fobias de Aguiar e Castro. Julio Cesar Fer-
reira de Mesquita, Antonio Corrêa Barbosa, 
Carlos Paes de Barros. 1.11i7 Alves de Almeida, 
Antonio Teixeira de Assumpção Netto. Hercula-
no de Freitas. Firmiano de Moraes Pinto, João 
Domingos Sainpaio , Silvio Alvares Penteado, 
Luiz Nazareno Teixeira de Assumpç5o, Roberto 
Alves de Almeida, Luiz Oliveira de Barros, 
JoAo Adhcmar de Almeida Prado, José Cerqui-
nho Assumpço. este completando a gestão do 
penúltimo, e, agora, eleito a 22 de fevereiro e 
com posse a 21 de niarço, o criador Hernani 
Aievcdo Silva, 

COMPARECIMENTO 

Público numeroso lotou as dependências so-
ciais, reservando-se as do andar terreo, onde se 
localiza a casa da pule, para o exercício do 
direito de voto. Nesse local foi vedado o ingresso 
daqueles não diretamente ligados ao pleito. 

NÚMEROS 

Votaram 2.580 associados (recorde de compa-
recimentos na história do clube) dos 3695 em 
condições de exercer esse direito, ficando a abs-
tenção dentro dos índices previstos. A chapa 
ganhadora, encabeçada por Hernani Azevedo 
Silva totalizou 1458 votos, Contra 1038 dados a 
de José Cerquinho Assumpção. Houve 12 votos 
nulos e 10 em branco, números também normais 
em qualquer pleito democrático. 

PLANO DE TRABALHO 

O programa de trabalho de Hernani Azevedo 
Silva aborda, cm linhas gerais, os seguintes pon- 

tos que. n;ituralmente, sensibilizaram bastante 
os associados (tu clube. 

No aspecto social, a disposição de dar anda-
mento da idéia gerada na gestão cio saudoso 
presidente João Adhemar de Almeida Prado, 
relativa à construção de uma sede social e des-
portiva no próprio prado, com restaurante, bar, 
Piscina e alguns jogos de campo; dinamização e 
melhoria dos serviços da sede localizada no cen-
tro da cidade; execução dos planos de melhoria 
do atual (Campinas) e construção de uns ou 
mais centros de treinamentos, para solucionar, a 
médio e a longo prazo, o já cruciante problema 
da falta de cocheiras; atualização das programa-
ções das corridas, de forma a torna-las mais 
realistas e atraentes como espetáculos', criação 
de uns Departamento de Medicina Esportiva 
Equina; melhoria do padrão do Posto de Fo-
mento Agro Pecuário, com a importação, ape-
nas, de reprodutores de comprovada qualifica-
ção de sua estirpe: estudo acurado da viabilida- 

José Cerquinho Assumpçào 

".5 

-e- 

'1: 
5- 

de de exportação do cavalo brasileiro, com apro-
ei tamentu tios mercados ainda disponíveis, 

como é o caso dos Estados Unidos que, embora 
sendo os maiores produtores do mundo, ainda 
apresentam um deficit de 20 mil animais para as 
programações dos seus 350 hipódromos, mais ou 
menos; melhoria dos serviços de assistência So-
cial do clube, principalmente nos setores de edu-
cação, saúde e recreação; atualização dos esta-
tutos da entidade; e, ainda, integração do qua-
dro associativo. 

OS DIRETORES 

São estes os novos diretores do Jockcy Club de 
São Paulo. 

PRESIDENTE 
HERNANI AZEVEDO SILVA 

VICE-PRESIDENTE 
JORGE WALLACE SIMONSEN 

SECRETÁRIO GERAL 
DANIEL MACHADO DE CAMPOS 

TESOUREIRO 
1'RAJANO PUPO NETTO 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TURFE 
EDMUNDO PIRES OLIVEIRA DIAS 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SEDE 
ISMAE[. AUGUSTO MACHADO BRANDÃO 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FOMENTO 
MÁRIO RIBEIRO NUNES GALVÃO 

PRESIDENTE DA COflSSÃO DE MANU-
TENSÃO E OBRAS 
CAIO SERGIO PAES DE BARROS 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SERVIÇO 
SOCIAL E DE SAUDE: 
JOSÉ EUGENIO DE REZENDE BARBOSA 

DIRETORES: 
ALCIDES DA COSIA VIDIGAI. FILHO 
ANTONIO GERALDO 'lOLEDO MORAES 
CAETANO BENITO LIBERATORE 
CELSO PINHEIRO DORIA 
CLEO WASHSINGTON DE ALMEIDA 
I)ARCY VILLELA ITIBERI 
EUGENIO MALZONI 
FRANCISCO EDUARDO HOMEM DE MELLO 
GLAUCO COLLI 
JOÃO BAPTISTA PRADO ROSSI 
JOSÉ MARIO CARDOSO DE ALMEIDA 
JOSÉ 'I'ALIBERTI 
LUIS FORTUNATO MOREIRA FERREIRA 
MANOEL JCSTINO DE ALMEIDA NE'I"FO 
MARCELLO DE MOURA CAMPOS 
MILTON EUVALDO LODI 
NICOLAU BUCHALLA 
OSCAR GUIMARÃES MACHADO 
OSCAR LUIZ RIANCHI 

CONSELHO CONSULTIVO 
ADALBERTO GUIMARËS DE QUEIROZ 
ALOYS10 RAMALHO FOZ 
ANI'ONIO LUIZ FERRAZ 
AUGUSTO DE OLIVEIRA PINTO DÁLIA 
EMILIO MATTAR 
HENRIQUE DE TOLEDO LARA 
JOAQUIM ALVARO PEREIRA LEITE FILHO 
JOSÉ MESA CAMPOS FILHO 
LEI! CARLOS GALVÃO COELHO 
LUIZ VIEIRA DE CARVALHO MESQUITA 

CONSELHO FISCAL 
EDGARD DE ANDRADE REIS 
EDGARDO DE AZEVEDO SOARES JUNIOR 
EI)EVALDO ALVES DA SILVA 
JOÃO UCHOA DA NOVA 
JOÃO IJCHOA BORGES 
JOAQUIM JOSÉ DA NOVA 
OSWALDO ASSUMI'ÇÃO 
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HARAS IPIRANGA 
JAGUARIUNA - SÃO PAULO 

CARANHÕES EM SERVIÇO 	 4 

KURRUPAKO 
(Cast. 	1962) 

Brasil 

AL MABSOOT - BERCEUSE GA[CADOR 

NEGRONI 
Alazão - 1965 

Brasil 

FLAMBOYANT DE FRESNAY AURORA -- GOYAMA 

XADREZ 
(Cast. - 7956) 

Brasil 

SAYANI MALDITA KING SALMON 
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SÃO PAULO 
GP PIRATININGA/22 de janeiro /MOGAMBO/pág. 46 
GP 25 DE JANEIRO/25 de janeiro/ DONETICA/pág. 47 
GP LUIZ N. T. ASSUNPÇAO/5 de fevereiro/ENVAIDECIDA/pág. 48 
GP LINNEU P. MACHADO/12 de fevereiro/ ES PAR CEL/pág. 50 
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SÃO PAULO 
.22 DE JANEIRO.GP PIRATININGAu2.000m• AREIA. 

Mogambo 
Z2 :. 
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Mogambo desvencilhou-se de 7betano, a 200 metros do disco. Zabro atropelou aberto efez  2. 	 e 
GP Piratinlnga - Gr. II - dia 22 de janeiro - 1.600 m - (areia). 

Para cavalos de 4 e mais anos. Prêmios: Cr$ 240000.00. sendo Cr$ 

15().(0().(X) ao primeiro; Cr$ 45.000.00 ao segundo, Cr$ 30.000.00 ao 
terceiro e Cr$ 15.000.000 ao quarto colocado. 111% aos criadores dos 

nacionais. 

1.0  — MOGAMBO (macho. alazão. 4 anos, do Uruguai, por lijier e 

Yaguasa, do Haras Santa Ana do Rio Grande). 60, A. Oliveira. 

f, reinador, C. Cabral. 
2. 0  - ZABRO(macho, castanho. 4 anos, do Rio Grande do Sul, por 

por Quioseo.Maiança. por Caporal. do Haras Jahú), 60, J. Garcia. 

l'reinador. L. B. Gonçalves. 
3,0 - TIBETANO (macho. alazão, 4 anos. de São Paulo. por Fort 

Napolcon-Luion. por Fastener. do Haras São José e Expedictus), 60, 

L. Yane,. Treinador, W. Mai.alla. 
40 - MORKWITSCH (macho, castanho. 5 anos, do Rio Grande do 

Sul, por King BtickEditera, por Harlech, do Haras Pastor). 61, J. M. 

Aniorim. l'reinador, M. Dacosta. 
A seguir, 5.". Xomlur(Pass lhe Word.Elamiur. por Xaveco), 60. J. Fa-

gundes: r.°. Cours lar )Heraldico-Coadrilla, por Cadir). 61. A. F. Correia: 

7."., Xaimei(lrish Mail-Pedralva, por Adil). 61, R. Penachio e 8 0 , Satur. 
nius (Naftol-Kinésia, por Roval Forest). 61. J. Dacosta. Não correu, Japão. 

1 empo, 2036 (areia leve). Recorde. 2033 10, de Manacor e Atlético. 

Diferenças, 1 corpo e cabeça. Importador de Mogamho. Haras Santa Ana 
do Ris Grande. 

Lançado Pelo 5C0 piloto. Mogarnho abriu luz logo no inicio e. na curva 

da direita. já tinha 4 corpos à frente de Tibetano, com Xai mel a seguir, 
perto. Na reta oposta, com os primeiros (0) metros cobertos em 36"8, 
Mogambo coma com boa vantagem sobre Tibetano, que já tinha ao seu 

lado, então, o cavalo Zabro. seguido de Xaixnel, Morkwitsch e Xeiniur, com 

os demais acompanhando com di fieti Idade a corrida. No inicio da cursa da 

Vila Hipica, a diferença de Mogambo para Tibetano, que se firmara 

novamente no segundo posto, era dc, apertas, um corpo e ztteio, correndo 

Zabro elo terceiro. Este. contudo, na metade de última cursa, foi ultrapas-

silo por Morksvitss'h. 

Abordada a reta, Mogamtio foi para a linha dois, permitindo que Tibe-

tano progredisse junto à cerca interna, para igualar sua linha logo depois, 

com Zabro e Morkwitsch avançando juntos, a seguir. Nesse ponto, Adail 

Oliveira usou o hieote várias se,es, não permitindo que Mogamho fosse 

ultrapassado. A 2(X) metros do disco, Tibetano cansou e Mogambo voltou 
a fugir, para ganhar com segurança, enquanto Zabro, passava para se-

gundo, conservando Tibetano o terceiro posto. 

Linhagem 
Com o GP Piratininga. Moganibo completou doze apresentações nas 

pistas. Obteve 4 vitórias e 7 colocações (com prêmios), já que o quinto lu-

gar alcançado rio GP 16 de Julho. na Gávea, nào pode ser assim enquadra-
do. E este o seu terceiro êxito clássico. Antes ganhara o GP São Paulo. em 

('idade Jardim também, e o GP Jockev Club, em seu pais de origem. 

Moganibo é filho de Ujier. nascido na Argentina, mas de campanha 
efetuada, principalmente. em MamOas, onde venceu 3 clássicos e foi o me-

lhor milheiro de seu tempo. Em seu pais de origem, Ujier triunfou em pro-

vas especiais e chegou em terceiro no importante Clássico Palermo. Mo. 

gambo seio consagrá-lo conto se 

mental 

 praticamente em sua 1.' geração 

completa, já que a sua anterior (e inicial) foi extremamente reduzida. 

1.° Mãe - Yaguasa, venceu uma prova, em MaroOas, Uruguai, o 

Clássico Brasil. 2." nos Clássicos Jorge Pacheco e Inglaterra. 

Levada ao haras, obteve este desempenho: 

1967 	Carnba)actie, macho, cast., por Calvados 

1968 	Monynquá, fêmea, cast., por Montmartre, colocações 

em Moonõs 

MOGAMBO /MACHO /ALAZÃO /1973 /URUGUAI 

Jerry Honor 	
Court Martlal 
Optlmiim 

Atout Maltre 
Gomlimgay 	Merry Devon 

Woterbirci 
Dark Bird 

Dark Eyes 
Unlca 

Vaierian 
Uieful 

- 

Preclous Time 

Golnsborough 
Hyporion 

Solene Choir Boy 

Chorai 
Caorleon 

Bacchante 
Yaguasa 	

— 

Selim Hassan 
Vatusto 

Yuca 
Y11quá 

Fox Cub 
Candido 

Colho 

1 ime 

Ulier 

$ 

1 
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• MOGAMBO. 

1973 - Mogambo, macho, alazão, por Uier, 4 vitórias 12 - 
Uruguai e 2 - Brasil), incluindo os GPs. Jockey Club )Gr. I), 
Maronás; São Paulo (Gr, II e Piratininga (Gr. II), Cidade Jardim. 
2.° nos GPs. Carlos Pellegrini (Gr. I); Asociacion Uruguaya de 
Proprietários (Gr. II), Maronãs. 3•0  nos GPs. Polia de Potrillos (Gr. 
I); 250 Anãs Dei Proceso Fundacional de La Ciudad de Montevi-
deo, Maronãs; Brasil (Gr. II, Presidente Arthur da Costa e Silva 
(Gr. III), Gávea e 4. 0  no GP. José Pedro Ramirez (Gr. II, Maronês, 

2.8 Mãe — Yaguá, no Uruguai, 2 vitórias em Marofias, incluindo o 

Campanha de Mogambo 

Cidade Jardim (São Paulo)  

Clássico Polia de Potrancas e 2.8  no Clássico América, Maro6as, produziu: 
1961 - Yaguasa, fêmea, cast., por Choir Boy, 1 vitória em 
Maronás 
1962 e 1963 - Vazia de Choir Boy 
1964 - Vazia de Earshot 
1965 - Vazia de Choir Boy 
1966 - Yagual, macho, cast., por Calatrava, 3 vitórias cru 
Maronãs 
1967 — Vazia de Yalose 
Yaguá morreu em 1967. 

Ano [ 	Apr.s. 1.05 
[ 	

2.05 30 4.0 5 5.01 Desc. 1.0 5 Cais. Total 	- 	-- 

1977 i 1 - - — — — 700.000.00 — 700.000,00 

1978 1 1 — — - - - 150.000,00 - 150.000,00 

2 - [_.- - - — 
— 850.000,00 - 850.000,00 

Gávea (Rio de Janeiro) 

1977 3 - i -J 2 — 1 — — [184,000,00 184.000,00 

Total t 1 1 
5 2 1 	— 2 — 1 - 850.000,00 [184.000.00 1.034.000 00 

Mogombo correu ,.te v.ns em nu pais da origem, o Uruguai, para ganhar duos corrido., ambas no esfera clássico, • taxar 2 segundos. 2 terceiros e 1 quarto lugares. 

Entra suas ~rios, d.staca'se a obtido na GP Jockay Ciub. Foi quarto no C.P Canos Ramirei, prova internacional da Moroiias. 

925 DE JANEIROUGP 25 DE JANEIROU2.000mIAREIA• 

Donética 

Donética fugiu na reta para ganhar bem, progredindo Moving Up para segundo. 

* 

GP 25 de Janeiro Gr. II — dia 25 de janeiro — 2.000 m — (areia). 
Para éguas estrangeiras de 3 e mais anos e nacionais, de 4 e mais. 
Prêmios: Cr$ 240.000,00. sendo Cr$ 150000,00 para a primeira: Cr$ 
45.000.000 à segunda: Cr$ 30.000,00 à terceira e Cr$ 15.000.00 à quarta 
colocada. lOo aos criadores das nacionais. 

1.0 - DONÉTICA (fêmea. castanha, 5 anos, de São Paulo, por 
Major's Dilemma e Monética' do Fiaras Malurica), 61, A. Bolino. 
Treinador, Anisio Andretia. 

2. 0  - MOVING u (fêmea, castanha, 5 anos, do Uruguai, por Eldo-
Movediza, por Noirsoutiers, do Haras Larissa), 61, 1. Quintana. Trei-
nador, E. Gosik. 
3 0  - TERESINHA II (fêmea, castanha, 3 anos, da Argentina, por 
Gav (3artand.Tereza. por Imbroglio. do Haras Rosa do Sul), 55, L. 
Cavalheiro. Treinador, P. Nickel. 
4,0 — ELISIE (fêmea, alazão, 4 anos. de São Paulo, por Vasco da 
Gama Eletrie GirI, por King's Favourite, de Roger Guedon.), 60, 
E. Pereira Filho. Ireinador, G. Feijó. 

A seguir 5 1 , Poper Dou (Porto Bello-Lovelv Evening, por Henry the 
Seventh). 61, R. Periachio; 6 1 , TulIp(Furt Napoleott'Marrakech. por 
Alipiu). 60. L. Yane,: 7°, Goy Note (Goabunclle-Fausse Note, por (Hera-
brás). 55, A. Barroso: 8.". Fernando li (Fantochero-Do6a. por El Califa), 
61, S. Vera: 9°. Pont.s.rla (Iinbruglio-Pontecilla, por Cosworth): 55, 
J. Fagundes: 10.", Equltonla ( Master Bold-Eclise, por Guarani .55, J. G. 
Cosia: e 11." Cadur (Urinarino-Eliatitie. por Marc), 60, S. A. Santos. 

Tempo, 2045/10. (areia leve). Recorde. 2'03 - 310, de Manacor e 
Atlético. Diferenças. 2 corpos e 1 corpo. Criador de Dunética, Haras Ma-
lurica. 

Gay Note foi a primeira a aparecer, logo após a partida, seguida de 
lererinha. que durante todo o percurso procurou assediá-la, com Cadur 
cm terceiro. Esta, contudo, afrouxou antes da reta, com Elisie perto. A 
favorita Donótica, em quinto. Alcançado o direto. Donética, que fora mais 
solicitada no final da curva, tomou a ponta e não mais foi alcançada. 
Moving tip, que correu longe no inicio, atropelou nos últimos 400 metros, 
para formar a dupla. com  boa vantagem sobre a terceira, lereutnha. 
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• DONÉTICA. 

Linhagem 
Donética correu até o momento 22 vezes, para ganhar 13 provas, 

conquistar 3 segundos. 3 terceiros e 1 quinto lugares, entrando descolo-
cada, portanto, em duas oportunidades, apenas. Além deste., o 25 de 
Janeiro. Donética levantou ainda os Grandes Prêmios Luiz Nazareno 
Assumpção (2 vezes), o Fábio da Silva Prado, o Organização Sul-Americana 
de Fomento, o Luiz Fernando Cirnc Lima e os Clássicos Silvio Alvares 
Penteado e Luiz Oliveira de Barros. 

Seu pai é o garanhão nacional Major's Dilemma, excelente parelheiro 
que foi um dos expoentes da turma liderada pelo "crack" Farwell, uma 
das maiores fornadas já saídas de nossos haras. Major's Dilcmma venceu 
14 provas clássicas, inclusive, o Prêmio Internacional Sesquicentenário, cm 
Buenos Aires, o GP Gal. Conto de Magalhães. (Taça de Ouro), duas vezes, 
em Cidade Jardim, e os G,G.P.P. Carlos T. da Rocha Faria (Brasil 'l'rial) 
e Jockey Cluh Brasileiro (Clássico Internacional), na Gávea. Foi, ainda, 

no GP Oswaldo Aranha (Coronation Cup). em São Paulo. e 3.° nos 
G.G.P.P. São Paulo e Brasil. 

1. Mãe - Monética, obteve apenas colocações. Levada ao haras, teve 
este desempenho: 

1969 - Vazia de Itarnaraty 
1970 - Baraty, fêmea, cast., por Itamaraty, 2 vitórias em Cidade 
J ardi ni 
1971 - Chê, macho, cast., por Major's Dilema, 3 vitórias em 
Cidade Jardim 
1972 - Donética, fêmea, cast., por Major's Dilemnia, 13 vitórias 
em Cidade Jardim, incluindo os GPs. Presidente Luiz Nazareno T. 
de Assumpçào, 2 vezes; Presidente da Comissão Coordenadora 
da Criação do Cavalo Nacional (Gr. III), 2 vezes; Presidente Fábio 
da Silva Prado (Gr. III)

'
Organização Sul Americana de Fomento 

ao Puro Sangue de Corrida (Gr. II); Luiz Fernando Cirrie Lima 
(Gr, III); 25 de Janeiro lGr. II); os Clássicos Presidente Silvio 
Álvares Penteado; Presidente Linz Oliveira de Barros. 2.0  no GP 
Luiz Fernando Cirrie Lima (Gr. III) e no Clássico Presidente 
Roberto Alves de Almeida 3. no GP. Ministro da Agricultura 
(Gr. III); nos Clássicos Presidente Júlio Mesquita e Presidente 
Sílvio Alvares Penteado, Cidade Jardim. 
1973 - West Lady,  fêmea, cast., por Captairi Kidd II, 4 vitórias 
na Gávea 

Campanha de Donética 

Cidade Jardim (São Paulo) 

1974 - M:ss New Year, fêmea, cast., por Sabinus 
1975 	Dona Clã, fêmea, cast., por Sagamore 
1976 	West Winner, macho, cast., por Codajaz 
1977 -- Abortou de Exact 
2. 1  Mãe - Sonética. 3 vitórias em Cidade Jardim, produziu: 
1965 - Monélir;a, fêmea, cast., por Mogul, colocações 
1966 - Patética, fêmea, cast., por Cadi, 3 vitórias 
1967 	Abortou de Penny Stall 
1968 - floyal Serge, macho, cast., por Periny Stall, 1 vitória 
1969 - S#rgeto, macho, alazão, por Penny SIaIl, colocações 
1970 -- Tática, fêmea, cast., por Penny Stall, colocações na 

Gávea e Cidade Jardim 
1971 - Bitok, macho, cast., por Saint Roi, 3 vitórias (2 - Gávea 

e 1 - São Vicente) 
1972 	Produto morto de Frenchman's Creeck 
1973 	Vazia rio Honeyvilla 
1974 	Não foi padreada no ano anterior 
19/5 - Abortou de Falkland 
1976 -- Imariu, macho, alazão, por Pinhal 
1977 - Vazia de Pinhal 

DONTICA ,ÊMEA/CASTANHA/11 972 ,'sÃo PAULO 

Goyo 
Tourbilion 

Orbanelo 
Zarlbo 
Sol Orlens 

Orl.nn. 
Blh Chlld Mojor's Dllemma 
Pharoi 

Pherozshah 
Mah Mahal 

Doctor's Dilemma Nothing Ventura 
Klliorcur. Soverelgn Remady 

Athanailus 
Tlclno 

.1 Terra 

Marichailin 	
Janus 
MorO... 
Ams$.l 

Clo.worth 	
Mlii A robalo 
Mastar Vera 

Sonreldora 	
Sunrisa 

09 

Monófleo 

Sonética 

Anos Apres. 1.0 5 2.°s 3.0 1 4.°111; 5.01 Desc. 1.°s Cais. Total 

1975 1 1 - - - - - 25.000,00 - 25.000,00 

1976 9 5 2 1 	- - - 302.000,00 56.850,00 358.850,00 

1977 10 7 1 2 - - - 910.000,00 ° 62.000.00 972.000,00 

Total 20 13 3 3 - 1 - 1.237.000,00 1  118.850,00 1 	1.355.850,00 

Gávea (Rio de Janeiro) 
1976 1 - 	-_- 

- 
- - - 1 - - - 

1977 1 - - - - 1 - - - 
Total 2 - - - - - 2 - - - 

Gral 22 13 3 3 - 1 2 1.237.000,00 118.850.00 1.355.850,00 

•5 DE FEVEREIRO.GP LUIZ N.T. ASSUNPÇÃO1.6OOm• AREIA u 

Envaidecida 

sh 

GP Presidente Luiz Nazareno T. de Assumpção - dia 5 de fevereiro - 
(areia). Para éguas nacionais de 3 e 4 anos Prêmios: Cr$ 240.000.00, sendo 
Cr 150.000(1(1 à primeira: Cr$ 45.000,00 à segunda; Cr$ 30.00000 à 
terceira e ('rS 15.0000) à quarta colocada. l0°/ aos criadores. 

1.0 - ENVAIDECIDA (fêmea. castanha, 3 anos, de São Paulo, por 
Xaveco e Clonee. da Fazenda e Horas Patente Ltda.), 56. J. Garcia. 
Treinador. A. Oliveira. 
2.° - DRAW BACK (fêmea, castanha. 4 anos, de São Paulo, por 
Quiz-Echarpe. por Tang. da Fazenda e Haras Castelo S.A.), 59. E. Le 
Mener filho. Treinador. C. Cabral. 
3,0 - ABOLIM (fêmea. tordilha. 3 anos, de São Paulo, por Sitver. 

Palmira. por Gabari, do Haras Jaliú), 55, W. R. Silva. Treinador, 
L. B. Gonçalves. 
4,0 - VANAQUIA (fêmea, alazã. 4 anos, de São Paulo. por Tom 
Pokcr-Goleada. por Tapuia, do Slud São Silvestre), 59, L. C. Silva. 
Treinador, O. Feijó Netto. 

A seguir. 50, Tulip (Fort Napoleon-Marrakech, por Atipio), 59, J. M. 
Aniorim; e 6 1 . Espanhollta(Poeoné-Brisca. por Torpedo). 59, A. Barroso. 
Não correu, Veleidade. 

Tempo, l',% 5.10 (areia pesada). Recorde. 1362/10. de Dorian. 
Diferenças, 1 corpo e meio e 5 corpos. Criador de Envaidecida, Fazenda e 
Haras Patente Ltda. 

o 
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Envaidecida, acossada por Draw Bach, no final, reagiu e ainda ganhou bem. 

Tulip foi a primeira a aparecer, mas logo superada por Espanholita, 2, 3  Mãe — Burla, Colocações em Cidade Jardim, produziu: 

que passou a imprimir train forte à prova, seguida de Abolim e Vanaquia. 
Nas proximidades da reta, Envaidecida, que as vigiava de perto, progrediu 1966 	- 	dance, fêmea, cast., por lrishalla, 1 vitória 

rapidamente, juntamente com L)raw Back, que corria no bloco interme- 1967 	- 	Blyth, fêmea, cssst,, por Cobalt, 5 vitórias 

diário, destacando-se ambas das demais concorrentes. Draw Back atacou a 1968 	- 	Dynastie, fêmea, cast., por Fogoso, 2 vitórias 

favorita, mas esta, alertada pelo seu jóquei, que chegou a usar o chicote, 1969 	- 	Friday, fêmea, cast., por Fogoso, 3 vitórias (2 - Cidade 

reacionou e livrou vantagem sobre a rival, ganhando por pouco mais de Jardim e 1 - Campinas) 

um corpo. Em terceiro, a cinco corpos, ficou Abolim. 1970 	- 	Lord Aristocles, macho, cast., por Aristocles, 5 vitórias 

Xaveco, pai de Envaidecida, já consagrado como reprodutor, tendo (3 - Crista) e 2 - Gávea) 

liderado as respectivas estatísticas, inclusive no âmbito nacional, em mais 1971 	- 	Vazia de Yaguari 

de uma oportunidade, foi grande animal clássico. Obteve 6 primeiros, 14 1972 	- 	Nairoto, macho, cast., por Yaguari. 2 vitórias na Gávea 

segundos. 5 terceiros e 5 quartos lugares. 	Entre suas vitórias estão as 1973 	Ordenada, fêmea, cast., por Kamel, 2 vitórias na Gávea 
conquistadas no GP Consagração, GP Prefeitura Municipal, GP 14 de 1974 - 	Pretérito, macho, cast., por Kamel, colocações na Gávea 
Março e GP Derby Club. De suas colocações destacam-se os segundos 1975 - 	Qucen Angela, fêmea, cast., por Cryirrg To Run 
lugares alcançados no Derby Paulista, no GP Presidente da República, no 19/6 -- 	Vazia de Kame) 
GP General Couto de Magalhães. Foi, ainda, duas vezes terceiro colocado  
no GP Brasil. ENVAIDECIDA /F ÊMEA /CASTANHA/1 974 /SÃO PAULO 

Clonee, mãe de Envaidecida, registrou apenas uma vitória em sua Fairway 
Fair Copy 

passagem pelas pistas. Levada ao haras, teve este desempenho: 
Soyani 	

Compo,ur. 

1971 	- 	Brólio, macho, tord., 	por 	Usuki, colocações em 	São Perfumo II 	
Bodruddln 

Vicente e Cristal Xav.ce 	 ________ 	
Lovondula II 

1972 - 	Baiadera, fêmea, cast., por Babar, 3 vitórias em Cidade Roussel 	
Vatout 
Plucky 11.90 

Jardim 
1973 - 	Dumbe)a, fêmea, cast., por Babar, atuações em Cidade 

Roussette 
Clalrvoyont. i 	Ç1mu1 

Jardim 
Doddles 

1974 	- 	Envaidecida, fêmea, cast., por Xaveco, 4 vitórias em Fair Trial 	
Foirway 

Cidade Jardim, incluindo o GP. Presidente Luiz Nazareno T. de Inshalla 	
Lody Jurar 

Assumpção; Clássico Presidente Antonio T. de Assumpção Netto. Stafaralla 	
Sol aria  

- 	-- 	 -—-•'-......'- 	-- 	 Mirowolo 
..- no ur. Uiariuir. D.3. nu ,jr. ,Juso ,,juorrIeIIIueIrI INuyUCIIi \'.JI. 	Clonee 	 - 
1) e 4. no GP. Criação Nacional - Taça de Prata - )Gr. I). 

• 	 2975 - Freetown, fêmea, cast., por Falkland 	 Burla 
1976 	Vazia de Levino 
1977 - Abortou de Levino 

Campanha de Envaidecida 

Cidade Jardim (São Paulo) 

Pintor Lea 
Maud Loa 

8.. 	
Orsonigo 

Busy  
Bumbi. 8.. 

Ano 

1977 

Apr.s. 1.0 5 2.0s 30 4.0 5 5.°s Desc. 1.0 5 	- 

210.000,00 

150.000.00 

Cola. - Total 

438.000,00 6 3 1 1 1 - — 228.000,00 

1978 1 1 — — — - - - 150.000,00 

Total 7 4 1 1 1 - - 360.000,00 228.000,00 588.000,00 
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•12 DE FEVEREIROUGP LINNEO P. MACHADO U 1.600 mU AREIA I 

Esparcel 

Esparcel, no final, conservou pequena dijerença sobre É1i0 

GP Llnn.o de Paula Machado - Gr. III - Comparação - dia 12 de 
fevereiro - 1.600 m - (areia). Para cavalos nacionais de 3 e 4 anos. 
Prêmios: Cr$ 240.000.00, sendo Cr$ 150.000,00 ao primeiro; Cr$ 45.000,00 
ao segundo; Cr$ 30.000,00 ao terceiro e Cr$ 15.000,00 ao quarto colocado. 
10% aos criadores. 

1.0 - ESPARCEL (macho, castanho, 4 anos, do Rio Grande do Sul, 
por Juchero e li -faia, do Haras Jahtí), 59, A. Barroso. Treinador. 
Lodegar B. Gonçalves. 
2.0  - ÊXITO (macho, alazão. 4 anos, de São Paulo. por Captam 
Kidd-Quersia, por John Araby, do Haras Malurica), 59, A. Bolino. 
Treinador, A. Andretta. 
3,0 - ZIMBARE (macho, alazão. 3 anos, de São Paulo, por Viziane-
Boiscrie, por Cobali, do Stud Igaratá), 55, L. C. Silva. Treinador, 
G. Caires. 
4,0 - LIFE TIME (macho, alazão, 3 anos, de São Paulo, por Heral-
dico-Lily Bee, por Minotauro, de Leon Friedberg), 55, J. Garcia. 
Treinador, D. Garcia. 
A seguir, 5°, Devllom (Get Crackin-Samhina, por Scotch), 59. J. P. 

Martins; 6°, Trkky Dicky (Artful-Jennie. por Dragon Blanc), 59, E. M. 
Bueno; 7,°,Gay C.ntury'tMaimbú-Hulette, por Snooker), 55, S. Barbosa: 
e 8. ° , Doubi. Ev.nt (Xaveco-Trovatclla, por Fastener), 59, R. Penachio. 

Tempo, 1'36"3 (areia pesada). Recorde, 1'36"2, de Dorian. Diferenças, 
o pescoço e meio corpo. Criador de Esparcel, Haras Jahú e Rio das Pedras 
Lida. 

Esparcel apareceu na ponta, logo após a partida, tuas deixou passar 
Tricky Dicky, imediatamente acompanhado por Gay Centui'. Na curva da 
Vila Hipica, em sua metade, Tricky Dicky aumentou sua vantagem, com 
Espareel, alertado pelo seu jóquei, voltando ao segundo posto, com os 
demais agrupados e Êxito aparecendo com algum destaque. Aos primeiros 
metros da reta, Esparcel passou a atacar Tricky Dicky, para dominá-lo em 
seguida, já progredindo então Êxito, que trazia boa ação, surgindo por 
fora Zimbare. que atropelava com aparente disposição. Logo depois, 
contudo, deixou a luta pelo primeiro posto entregue a Esparcel, por dentro 
e Êxito, por fora, conseguindo o primeiro manter pequena vantagem ao ser 
alcançado o disco. 

Juchero, pai de Esparcel, é um nacional por Zucchero, importado ao 
ventre de How Sweet (Arctic Prince e Nonsense. por Blue Peter, de criação 
do Haras Jahú e Rio das Pedras. Nas pistas conseguiu 6 vitórias e várias 
colocações. 

Irfaia, mãe de Esparcel, sem campanha nas pistas, foi levada ao liaras, 
onde teve este desempenho: 

1966 - Vazia de Royal Forest 
1967 	Vazia de Crimea 
1968 - Social, macho, alazão, por Crimea 

ESPARCEL /MACHO /CASTANHO /1973 /RIO GRANDE DO SUL 

Nasruliah 
Noarco 
Muntaz Bogum 

Zucchoro 
Bois Rouss*l 

Castognola 
Queen of Scots 

.iuch.ro 
Prince Chevalier 

ArctIc Princ. Artic Sun 
How Sw..t 

B  iu. Potor 
Nonsonso 

TraI lula 
San -In -Law 

Eplgrani FlyIng SalIy 
Adil 

Caia Nova 
Candld Lovor Canarco Irfala 

Burpham 
Hyperlon 

Troublo 
Burfala 

Trunfo  
Faiança 

Organdl 

1969 - lórcia, fêmea, alazã, por Crimea 
1970 - Uraco, macho, cast., por Nageur, 6 vitórias (3 - Cidade 
Jardim e 3 - Tarumã) 
1971 - Varino, macho, cast., por Desert Cali II, 2 vitórias em 
Cidade Jardim 
1972 - Vazia de lrish Mail II 
1973 - Vazia de Juchero 
1974 - Esarcel, macho, cast., por Juchero, 5 vitórias em Cidade 
Jardim, incluindo o GP. Linneo de Paula Machado )Gr. III). 2 O  no 
GP. Prefeito do Município de São Paulo (Gi. II) e 3.° no GP. 
Governador do Estado (Gr, II). 
1975 - Alie, fêmea, alazã, por Desert CalI II 
1976 - Abortou de Juchero 
1977 - Jugale, macho, cast., por Juchero 

2.0 Mãe - Burfaia, sem campanha, produziu: 

1956 - Fadia, fêmea, cast., por Gualicho, 2 vitórias na Gávea, 
inclusive 3•0  no Clássico Pereira Lima e 4,0  no Clássico Lua Alves 
1957 - Abortou de Nyangal 
1958 - Hurfaial, macho, alazão, por Gualicho 
1959 - lrfaia, fêmea, alazã, por Adil 
1960 - Vazia de Caporal 
1961 - Lurfa:a, fêmea, cast., por Caporal, 5 vitórias em Cidade 
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•ESPARCELU 
Jardim, incluindo os Clássicos Erasmo 1 do Assumpçáo e Eleuté- 	1963 - Vazia de Adil 

rio Prado. 2 8  no GP. Barão de Piracicaba (Gr. II e Clássico Luiz 	1964 - Vazia de Caporal 

Alves de Almeida. 3•8  nos Clássicos João Cecílio Ferraz e Gui- 	1965 - Produto morto de Caporal 

herme Ellis 	 1966 - Vazia de Caporal 

1962 -- Malsim, macho, cast., por Adil 	 Burfaia - Morreu em setembro de 1966. 

Campanha de Esparcel 

Cidade Jardim (São Paulo) 
Anos Apres. 1.05  - 2,01 3 .0 11;  40 5.0 1 - Desc. 1.0 5 Cola. Total 

1977 14 3 6 2 - 1 2 114.000,00 136.200,00 250.200,00 

1978 3 3 - - - - - 260.000,00 - 

136.20000 

260.000,00 

Total 	- 17 6 6 2 - 1 2 374.000,00 510.200,00 

RIO DE JANEIRO 

A nova geração na Gávea 

1 

a 
« 

Tutinkan cruza a linha de chegada à frente de Garbet e dos demais, 

4 

Na Gávea, como usualmente acontece nos primeiros dois meses do ano, 

apenas foram disputadas provas eliminatórias, como atrativos centrais, já 

que a temporada clássica do turfe carioca tem inicio dia 5 de março, com a 
realização do GP Ministério da Agricultura. Catorze páreos destinados a 

produtos de dois anos, oriundos de todos os campos de criação do Pais, 

foram disputados rio período, todos no percurso de 1.0(X) metros e na pista 

de areia, única em uso no primeiro bimestre do ano. Quatro dessas 

conipetiçôcs foram reservadas a produtos adquiridos ou apresentados nos 

leilões de 1977. 
De um ntodo geral os animais deixaram impressão favorável. À margem 

das considerações em torno de Hammese. Cisco e Dendeca, já ganhadores 

de pencas ou provas em 700 metros. em prados sulinos, sobressairam-se, 

entre os inéditos, Taruk e 'l'imtankan, ambos criados tio Haras Cuiabá, rio 

Estado do Rio de Janeiro e defensores da jaqueta de Roger Guedon, e mais 

Fardeau, nascido no Haras da Brasa, do mesmo Estado. Há a salientar, 

ainda, que 'l'utankan, um potro castanho bem desenvolvido e de linhas 

harmoniosas, conseguiu assinalar o melhor tempo. nas eltittinatórmas, qual 

seja o de l'01 -810, fato não comum entre produtos inéditos. 

Foram estes os ganhadores das eliminatórias: 

DAMA DA PLANICIE 
A filha de Make Mones-Vana, por 1 rousseau. do Haras Don Rodrigo. 

teve a direção de Francisco Pereira Filho e foi apresentada por P. R. 
Pcssanha. Foi logo para a ponta, suportando bem o assédio das adversárias,  

cruzando a meta com 1 corpo sobre Quest, que no final avançou bastante, 
após um início pouco favorável. Chegaram a seguir Dama de Copas, Clem. 

Guianea, Dendeca, Eifo. Jari, Pataka. Enise e Cendriluz. Tempo, 

1024/10. 
TARUK 

De propriedade de Roger Guedon, o filho de Hudson e Tavra, por 

Hvperio, foi dirigido por Paulo Cardoso e tem como treinador O. Cardoso. 

Ganhou (te ponta a ponta, em 1026/10, para terminar com um corpo 

sobre o segundo colocado. Lago Nero. Chegaram depois Garbet, Tentature. 

Hibisco. Qucnoir, El Jourdart. King Brasa. Esquadro e Frite Kahn. 
LAGO NERO 

Um castanho, nascido no Rio de Janeiro, por Menjou e Olalá, por 

Cadi, teve a direção de Francisco Estcvcs e é cuidado por S. D'Amore. 
Ganhou no tempo de 1028./10, decidindo a prova apenas tios 400 metros, 

quando conseguiu abrir 3 corpos, com Garbet em segundo. Depois, 

laleine. Janiitor, Rei Barbaro, Aritielmn, King Brasa, Justinian, Rei de 

Bastos, Qartzo e El Jourdan. 

DENDECA 
Unta gaúcha por Good Will-Domenique. por Patachú, foi conduzida 

por Adail Olis eira e é treinada por W. G. Oliveira. Ganhou de ponta a 

ponta e. no final, ti -azia 2 corpos de vantagem sobre Yuyuvari, chegando a 

seguir Guaianca, Equidade, Dona Rosa. Dama de Copas de C:endriluz. O 
tempo da crioula do Haras Quehraeho, que defende as cores do seu 

criador, foi de l'02''4110. 
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CISCO 
o filho dc Adanfs Pet-Luca, por Zuido, criado pelo Haras ltaiassii, em 

São Paulo, já trazia vitória em pencas sulinas. Largou na ponta e, sob a 
direção de Adail Oliveira, ganhou por 1 corpo, com Barinez na Dupla. 
Ficaram a seguir (Jarbet, Dine Bird, Franklin, Torpiller, King Brasa, 
Hibisco e Falho. O tempo foi de 1'02"2 10. 

DUDINKA 

Os 1.000 metros foram cobertos em 10241 , 10 pela filha de Locris-
Dury. por Garholeto, nascida no Haras Sideral, no Rio Grande do Sul. 
Paulo Cardoso foi o jóquei e O. Cardoso é o treinador. A diferença a 
ganhadora sobre Jou, que foi a segunda colocada, foi de meio corpo. A 
seguir chegaram Quadratura. Elflike, Dama de ('opas. Duna Rosa. Hen-
zada e Tiir. Jou esteve no comendo desde o início, mas, no final. no 
resistiu à tropelada de Dudinka, que acabou por dominá-la. 

TUTANKAN 
Castanho, nascido no Rio de Janeiro, Tatankan. por Hudson-Gimenes, 

por Sancy, de propriedade de Roger Guedon, ganhou praticamente de 
ponta a ponta, terminando com 3 corpos sobre Garbet, enquanto Dine 
Bird ficava em terceiro avários corpos. Juvenal M: Silva dirigiu o 
ganhador, que é cuidado por G. Feijó, levando-o a vencer no tempo de 
1018/10. A seguir chegaram Dine Bird, Franklin, Freitas. Principe Ne-
gro e Tentito. 

HAMMESE 
Famosa, por vir de vitória no Prêmio Turfe Gaucho, prova que deu ao 

seu proprietário a soma de 600 mil cruzeiros, Hammese não teve dificul- 
dade em derrotar as rivais que lhe foram apresentadas. vencendo dc ponta 
a ponta Alcançou o disco com vários corpos sobre a segunda colocada, 
que foi Quest, ficando a seguir Grcy Gal. Vite, Joretta, Tuvuvan, Guianca, 
Equidade e Hafar. O tempo da prova dessa crioula do Haras Ereporã foi 
de 10241/ II). Adail Oliveira foi o seu piloto e o treinador, W. Pendas. 

GUIA NCA 
Também gaúcha. Guianca, unia castanha por Monitor-Bukhara, por 

Noshka, do Stud Fururuca, ganhou igualmente de ponta a ponta, sob a 
direção de José Esteres e treinamento de S. D'Amore, O tempo dessa 
crioula do Haras Campestre foi de 1026/ lO. Chegaram a seguir Bitinis. 
Jari, Pataka, Tortorella, Eldona, Guanasta e Bagnanza. 

BARINEZ 
Paulista, por Sabinus-Leve Brista. por El Asteróide. Barincz foi para a 

ponta, corridos os primeiros cem metros, e não mais foi alcançado, 
terminando com vários corpos sobre Garbei. O tempo do pilotado de 
Juvenal M. Silva, que é treinador por A. P. Lavor, foi de 102". Nos postos 
seguintes chegaram Ticket, 'Fale. King Brasa, Quebracho, Tentito. Cola-
borador e Falbo. 

FARDEAU 
Nascido no Rio de Janeiro, o filho de Juca-Gilminha, por Sillage, 

criado no Haras da Brasa e de propriedade do Haras Nacional, ganhou de 
ponta a ponta, como aconteceu, aliás, eont a maioria dos vencedores das 
eliminatórias. Sob a condução de Francisco Esteres e treinamento de A. 
Nahid. dominou Rei bárbaro por 3 corpos, deixando em seguida Rei 
Bambino, Jantitor. Justinian. Arnielim e Frei. Foi a primeira das provas 
reservadas a produtos de leilão. 1028/10, o tempo. 

QUARTILHA 
A filha de Karncl-Serenissa, por Ai Mahscot, nascida no Rio Grande 

do Sul, ganhou outra prova de leilão, sob o comando de J. F. Fraga a 
treinamento de A. Morales. Perseguiu sempre a ponteira Elasma e, na reta 
conseguiu dominá-la, para ganhar por uni corpo. Marcou para os 1.000 
metros o tempo de 1038. Em seguida chegaram Honev Flower, Fiction, 
Josephine e lramadora. 0 criador é o Haras Santa Ana do Rio Grande. 

REI BÁRBARO 
Também o filho de Monitor-Flamante II, por Nilad, ganhou uitia prova 

reservada a produtos adquiridos ou apresentados nos leilões do Rio. 
Francisco Pereira Filho foi o jóquei do defensor do Stud Ápice, que é 
treinado por G. L. Ferreira. que marcou 1032/10 para bater Myrus por 
2 corpos. A seguir chegaram Jatiiitor, Boots, Farahoun e Justitiian. Boots, 
que correu na ponta durante boa parte da prova, rio final foi sucessiva-
mente suplantado por Rei Bárbaro, M'rus e Jamitor. 

ELAS" 
A últittia prova de leilão foi ganha por Flasnia, por Fleet Soti-í.ady Fifi, 

por Caucaso. do Haras Minas Gerais, que também a criou. A pilotada de 
Jorge Ricardo, que é treinada por S. Morales, foi logo para a potita, ao ser 
acionado o aparelho de partidas, e não mais tomou conhecimento das 
competidoras, terminando com vários corpos sobre Honev Flower, segunda 
colocada. A seguir ficaram Lógica, i'ramadora. Josephine e Fiction. O 
tempo foi de 103" 

E 

RIO GRANDE DO SUL 

Os novos no Cristal 
O hipódromo do Cristal também não programa provas clássicas nos 

dois primeiros meses do ano. Por isso, as atenções maiores concentram-se 
nas eliminatórias destinadas à nova geração. 

A primeira dessas eliminatórias foi disputada a 7 de janeiro e ganha 
por Tanga Dor, uma filha de Taro Mieux e Farinetti. Sob a direção de M. 
Silveira, a defensora de Julio Dirceu da Rosa, criada por (Jamilo Goaspari, 
derrotou Direi por uns corpo, marcando 42" para os 700 metros. 

O ganhador da eliminatória seguinte foi Think. que sob a direção de C. 
Alhernaz. derrotou El Brujo tio tempo de 414/10, deixando o segundo co-
locado a 3 corpos. Trata-se de uns castanho, por Rastacuer e Jersev, a mãe 
importada da Argentina cio 1972. 

No mesmo dia. Miss Exótica. por Gaiano e Irundi, derrotou Direi, por 
dois corpos, marcando 416/10. J. Santana dirigiu o crioulo de criação e 
propriedade do Ilaras Passo Grande, que tem como treinador, A. Wolff. 

Na prova do dia 21, ganhou Hernandu, já atuando no turfe de São 
Paulo, Trata-se de uma filha de Albor e Rampour. de criação e proprieda-
de do Haras Hereporã. Sob a condução de R. Rocha e treinamento de A. 
Altermann, ganhou facilmente de Direi, deixando-a a 3 corpos. 

Logo depois. no mesmo programa, venceu Haniambai. um potro casta-
nho, por Alhor e Pro Forma, também de criação do Haras Ereporã, mas 
de propriedade do Stud Finte. C. Albernaz foi o jóquei de pupilo de Amo 
Albcrmann, que marcou para os 700 metros o tempo de 42 .. 2 . 10. A dife-
rença foi de 2 corpos. 

Na última reunião de janeiro, Cisco, por Adam's PcI e Luca, ganhou 
com dificuldade de Cravino, a quem bateu por cabeça, apenas. Trata-se de 
uni crioulo de criação e propriedade de Sérgio Peixoto de Castro Palhares. 

Depois, tia sexta prova do niestiso dia, venceu Jou, uma filha de Bandar 
e Jutaí. também de propriedade e criação de Sérgio Peixoto de Castro Pa-
lhares. Com  E. Lima, a pupila dc Amo Alternianti derrotou Maxi Dream, 
por 1 corpo. 

Na prirtleira eliminatória de fevereiro ganhou Tairon, por King's Fa-
vouritc e Tairôa, por Estator, criado pelo Haras Fontoura e de propriedade  

de Flor M. Fran,. Marcou, sob a direção de S. Machado, 422/10, para 
derrotar Tio Jango por 2 corpos. 

No mesmo programa, Muxy Dream, com A. G. Oliveira, treinada por 
V. Rodrigues. bateu Dale Bela por 3 corpos, marcando 418/10. É um 
produto de criação e propriedade de Guilherme R. Cruz Neto. 

Jera. por Baitdar e Vera, de propriedade de Sérgio Peixoto de Castro 
l'alhares e criação do Haras Arapei, ganhou, por 3 corpos de Direi, mar-
cando 414/10. R. Rocha foi o piloto da pensionista de A. Altcrmann. 

Depois ganhou llepacoré, com M. Silveira, batendo Mister Yata por 
O ganhador, que é um uliizão por Golf e Alabastra, de criação e 

propriedade do Haras Ereporã. é treinado por A. Altermann e marcou 
para os 700 melros 412. 

A 16 de fevereiro. ganhou Helva, unia filha de Golf e Panza, de criação 
e propriedade também do Haras Ereporã e treinamento de A. Altermann, 
Com a direção (te E. Lima, bateu Date Bela, por pescoço, no tempo de 
424 11.). 

Grão Ville. por Bouganvilte e Helena Vampa, ganhou em seguida, 
ntsotttado por J. C. Ávila e cuidado por L. C. Ávila. Derrotou Mister Yata 
por meio corpo, rio tempo de 416/10. 

No último domingo de fevereiro foram corridos . eliminatórias para 
produtos de 2 anos, Na primeira ganhou Mister Yata, por Yats Nahucl e 
Miss Inca, de criação e propriedade do Haras Capela Grande. Foi dirigido 
por S. Rodrigues e é cuidado por J. S. Mota, tendo marcado 414/10 para 
derrotar Mormasso por pescoço. 

Dcpoib venceu Kratre, potranca de propriedade do Stud Dona Zelia e 
criação do Haras Santa Clara (lo Sul. A Fernandes foi o seu piloto e J. Ri-
cardo é o treinador Kratie bateu Miss Estimada por 3 corpos, no tempo 
de 41"6/10. 

Finalmente, na última eliminatória do bimestre, ganhou Que Moia, 
uma filha de Makc Monev e Relia Moia, do criador, [taras Santa Ana do 
Rio Grande. 

$ 
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SÃO PAULO 
.ESTATÍSTICAS DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 1978. 
REPRODUTORES Texano - 1963 6 2 3 5 144.40000 

Cb,,,ce 

Xadrez - 1955 4 3 3 9 141.600,00 
Prod. Gan. Vit. Cois. Prêmios 

"Vervain - 1966 2 2 2 4 137.100,00 
Pinhal - 1959 22 5 6 16 439.300,00 Cr,p,//o) 

Qur Trad,, Minuil —1955 3 2 2 5 130.000,00 
Paddv'a Llght - 1963 12 5 6 16 419.500,00 (Orv,v,R) 

i P.ddy) Masteréu - 1962 6 2 2 7 125.000,00 
Xaveco - 1955 17 4 4 13 357,000,00 1)/ 

ay.,ni) 'George Raft —1962 7 1 1 9 124.575,00 
Honeyville - 1966 13 4 4 16 328.000,00 Do,,,',) 

(C)Jl/aste,p,lle) 'Darda II - 1965 6 2 3 2 123.900,00 
Tumble Lark —1967 10 4 5 7 311.200,00 Jn 

)T. 	V. L.ok ) Amasls - 1962 4 2 2 7 120.800,00 
'Vasco de Gama - 1963 23 3 4 20 310.900,00 

I1rk) *Babar —1964 9 2 2 8 117.350,00 
Canterbury —1965 17 3 3 25 303.100,00 V4y flohu) 
hoitej'JIe) Aiceste II - 1966 4 2 2 6 115.000.00 

'Fort Napoleon —1947 8 4 4 13 291.500,00 
)i-bilIo. 	) 

Slllage —1961 15 5 5 16 286.800,00 'Importados 
'Servindo no exterior 

o, 

Flylng Boy - 1968 9 3 4 5 281.500,00 
(Voverergn Lora') 

Captaln Kldd - 1956 8 4 4 12 272.600,00 AVÓS MATERNOS 

Zenabre —1961 15 4 4 12 264.000,00 Prod. Gan. Vil. Cols. Prêmios 
q'hjras) 

Juchero - 1961 1 1 3 - 260.000.00 Pewter Piatter 26 6 8 21 495.850,00 
Çucch,o 1 Ou,',, ludo,) 

'Sobresalto - 1958 15 4 4 11 259.500,00 Nordic 20 8 8 24 494.300,00 

" Silvar - 1965 9 3 3 8 248.900,00 Fort Napoleon 31 5 6 30 463.300.00 
(Na,hua) 

MlIienlum - 1968 14 2 2 15 244.000,00 Adil 18 3 5 12 430.700,00 
(Epigrm 

*Sall Through - 1968 7 3 3 6 240.000,00 Peter'S Cholce 13 5 5 12 315.000,00 
/3,,d 

Escorial - 1955 12 2 2 17 237.100,00 Mogul 8 4 4 4 303.400,00 

Viziane - 1965 9 3 3 5 236.000,00 AI Mabsoot 12 5 5 9 272.800,00 
oJraze 1 0Q~ de Coc'ag,, ) 

Zaluar - 1981 8 3 3 11 233.500.00 Cobait 13 3 3 12 266.500.00 
) (TIlfrrqu) 

Ortule —1955 10 3 3 12 223.850,00 Fastener 10 3 4 11 260.400,00 
(Obo,yu qv,'arc,, 1 

'Pa)Iy II — 1962 8 4 4 6 218.900,00 Jour et Nult III 8 4 4 8 247.500,00 
Pau Mali (laboun ) 

'Caldarello — 1962 11 2 2 10 199.200,00 Xaveco 17 3 3 13 241.50000 
çlayan, 

Major's Dllemma - 1957 5 2 2 2 194.600,00 Melody Fair 10 4 4 12 235.000,00 
o, Copy  1 

Prudente - 1965 7 3 3 9 191.900.00 Coaraze 24 3 3 24 233.450,00 
fiur/'ham (íou,'billo,, ) 
'Earlorn II 	- 1963 13 2 3 12 189.700,00 King's Favourlto 9 2 2 12 207.200,00 

) 'C,,,g ,,j TI,,' Tudo,,) 

Frenchman's Creek - 1965 17 3 3 10 188.975,00 Royal Forest 15 4 4 11 206.625,00 

MIlord —1956 12 2 2 10 183.800,00 VitólIo 6 3 4 1 205.000,00 

Qr' ,,  71-ad,', 1 ((Iam ) 

Light Horse Harry - 1964 9 3 3 5 183.000,00 Malor's  Dulemma 6 3 3 10 195.400,00 

11) iO,ban,'ja 

'Albor - 1960 4 2 3 3 182.500,00 Snow Cat 3 2 3 4 189.000.00 
14,'çic Ponçe 1 

'Pewter Platter - 1947 8 2 2 11 178.000,00 lnshalla 4 1 1 4 187.000.00 
Tud(r) 1 Fat TrwJ 1 

Lovino —1981 12 2 2 9 174.150,00 Gabar) 4 3 3 5 183.200,00 
q3urpIu,,, 

Quartier Latin —1985 12 1 1 17 170.500,00 Pharas 11 2 2 11 180.200,00 
q'I,as 

Llnk - 1965 9 2 2 12 164.100,00 Anaram II 4 2 3 3 170.000,00 
,dRahí, ) 

'KIng Charni)ng —1958 7 2 2 8 163.900,00 Cadlr 10 2 2 11 161.000,00 
K, , g  oi,h, Tudo, (l'ow'bilIon ) 

Qnch - 1986 8 3 3 7 180.000,00 Idaho 11 2 2 11 156.000,00 
1 Q'VOjCa 

'KIng Ouck —1964 14 - - 14 157.600,00 MakeTracks 4 1 2 5 158.600,00 
1 (Eghr TA,oy ) 

• Ulier - 1965 2 1 1 2 154.000,00 John Araby 8 1 1 7 156.000,00 
)Go,d (i,qu,,nilf) 

Heros - 1956 13 1 1 10 151.500,00 Cholr Boy 1 1 1 - 150.000,00 
1 I,- yem,n ) 

'King's Favourlte - 1960 7 2 2 11 145.500,00 Corpora 8 2 3 9 149.750,00 
Q" 	O 7he Tud,,r, ) «ibo; 1 
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•ESTATISTICAS DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 1978• 
Hurcade 4 2 2 	2 418400,00 Ivanovitch 	- 1974 3 1 2 80.000.00 

1./is,, 	7---k,.fui' '1/ 52/,,,;, 

Prosper 10 1 2 	9 145.450,00 Mellasse - 1973 2 2 - 80.000,00 

Wood Note 4 3 4 	4 142.500,00 Sitent Picture 	- 1973174 2 2 - 80.000,00 

Caporal 7 1 1 	7 141.000,00 Tananarive 	1973 2 2 - 80.000,00 
• .......',rur-/',,.,'s2 	,,, 	,, 	f 	' 

Faublás 9 2 2 	8 14u.500,00 'Twiggy - 1973174 3 2 -- 80.000,00 

Marveil 2 2 2 	1 135.000,00 Zimbare - 1974 3 1 1 80.000,00 

TakI 10 1 1 	11 132.800,00 Proteina - 1973 4 1 3 78.000,00 

Royal Chiei 10 1 1 	9 131.650,00 Jambolais - 1972 3 2 1 75.900,00 

Morumbi 12 1 1 	18 128.200,00 Crucecita - 1975 2 1 1 75.400.00 
.5.',,- 	/?,'is'/i, .1., 	7'. . 

Maki 7 2 2 	7 127.800,00 Sai Going - 1975 2 1 1 75.400,00 
/1,7  

Jardiniere II 2 2 2 	3 127.000,00 Bloqueio - 1974 6 1 2 75.000.00 

Ligonier 6 2 2 	2 123.000,00 Brenda Light - 1974 3 1 2 75.000.00 

Astro 2 2 2 	3 122.000,00 Gvy Note - 1974 4 1 2 75.000,00 

Dragori Blanc 6 1 2 	5 121.950,00 Palmeira - 1971 3 1 2 75.000,00 
r'!,'a, .i-/liosff,r',': 	/'rrJ.ri'r/rirrri,' 	/1 

Pan 3 2 2 	2 121.000,00 Mackfato - 1974 4 1 2 75.000,00 
1/11 r/s',i, 	Visita 	por /' r, ' s (Vurrcr 
Marlguari 4 2 2 	3 115.500,00 

Under - 1972 4 1 3 72.000,00 1 ,,uro.r,ra 
f'r':r/ii, ........'./, 	é-aU. fui' B/,'uti'a', 

Sirong l'Th'Arm 3 2 2 	2 111.200,00 
Abiú - 1975 1 1 - 70 000,00 

Guaycurú 9 1 1 	8 110.200,00 
Anarchy - 1975 1 1 - 70.000,00 

Bul Irush 1 1 2 	1 110.000,00 iiÍo.',,,ur,r 	)',:a,',,, 	/,.,,  

illasr,i Filea - 1974 3 1 2 70.000,00 
Minotauro 11 1 1 	7 108.000,00 , 	•'/'i 	1/ir/ri /11,11/, 	h',,s 	ri krrji CJur'J / 
41,1,'!," Greai Fellow - 1975 1 1 - 70.000,00 
Blackamoor 6 1 1 	10 107.000,00  

iSSO Haziné - 1975 1 1 - 70.000,00 
In The Gloamirrg 2 2 2 	1 106.000,00 7' ,, , ., 	(lo: 	fui 

: Jay Gatsby - 1974 3 1 2 70.000,00 

ANIMAIS Kitomeirico - 1974 3 1 2 70.000,00 
r'r ' ,sr,,i,,., 	firo' 	...,' 	\'rrii /11 ., 

Apretil. Vit. Cois, Prêmios 
Lorde - 1974 3 1 2 70.000,00 

Esparcel - 1973,74 3 3 - 260.000,00 
1 

Mackb/ue 	-, 1974 4 1 2 70.000,00 

Donética - 1972 1 1 - 150.000,00 
/11 	 1: 

Vis/do - 1974 4 1 2 70.000,00 

Envaidecida - 1974 1 1 - 150.000,00 Venusié - 1974 3 1 2 70.000.00 

Mogambo - 1973 1 1 - 150.000,00 Vogler - 1974 5 1 3 70.000,00 

Big Lark - 1974 3 2 1 115.000,00 Cuca Legal - 1975 3 1 2 69.600,00 

Dramorid - 1971 3 2 1 115.000,00 Hesperus - 1973 4 1 3 68.000,00 
"o F':'"r 

 
Finekey - 1974175 3 2 1 110.000,00  

Y, 	,i, ri tirou,,' i 
CRIADORES 

Tricky Dicky 	- 1973 4 2 1 101.000,00 

Prod. Gon, Vit. CoIs. Prêmios 
Aboiim - 1974 2 1 1 100.000,00 

'Calenzana - 1974 3 2 - 100.000,00 
Haras São José e Expedictus 49 11 13 60 1.054.600,00 
Haras Malurica 23 9 10 26 796.600,00 
Haras Jahú e Rio das Pedras Lida 26 9 11 21 781.900,00 El Condoitiere - 1974 2 2 - 100.000,00 Agro Pastoril Haras São Luiz S/A 55 8 8 50 749.700,00 
Haras Paraná Lida 31 7 8 17 514.800,00 Gon'Fu - 1974 2 2 - 1 DO. 000,00 Agrícola e Pastoril São Silvestre S/A 21 7 7 18 490.350,00 

Miss Marir,q 	-, 	1974 2 2 - 100.000,00 Fazenda e Haras Patente Lida 19 6 6 11 446.300 00 , 
"7 / u.r:ris.'io Haras Maringá do Atibaia 11 6 7 10 418.700,00 

Zunia 	- 1974 5 1 3 95.000,00 
Haras Rosa do Sul 16 5 6 13 407.600,00 

ri,  Haras São Ou,rino 27 5 5 17 397.675,00 

'Sestuca 	1973 3 2 1 92.000,00 Haras Pirajussara 16 4 4 16 370.400,00 
Agric. ComI, Hs, João Jabour Lida 14 4 4 13 328.500,00 

- Fluo 	1973174 4 1 3 89000.00  Haras Bandeirantes 17 4 4 14 267.700,00 
'a. 	 ,.,, 	/ 	o,. Haras Jatobá 17 4 4 11 260.400,00 

Belides 	- 1975 3 1 2 87.000,00 Cia, Agro Pastorv Tibagi 18 3 3 13 241.800,00 

'05,2 ' Haras Morro Grande 13 4 5 14 234.700,00 

Elaine 's Ego - 1972173 4 2 2 85.800,00 
Haras América 16 3 3 21 231.700,1>0 
Ha 	Santa Amélia 14 2 2 14 222.100,00 
Haras Miraldo 12 3 3 12 199,700,00 

Dagon - 1972 4 2 1 85.500,00 Haras Paraiso do Sul 4 2 3 5 198.650,00 
Haras São Miguel Arcanjo 13 2 2 15 181 .950,00 

lt;uriita 	- 	1973 3 2 - 80.000,00 Soa. Agro Pecu/uria Hs. Brasil Lida 11 2 2 11 168,600,00 
Haras Exer1 10 2 2 8 163.400,00 
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A 
•ESTATISTICAS DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 1978. 
Haras Faxina 13 2 3 8 161.700,00 J. Garcia 126 15 11,90 72 1.389.15000 
Haras Ipiranga 5 3 3 6 156.100,00 R. Penachio 91 13 14.28 45 881.700,00 
Haras Além Tejo 4 2 2 10 151.600,00 A. Bolino 44 10 22.72 23 772:500,00 
Haras Itaimbé 4 3 3 2 149.000,00 A 	F. Correia 46 10 21.73 21 617.800,00 
Coudelaria de Campinas 9 2 2 13 147.700,00 E. Amorim 97 9 9,27 49 827.550,00 
Haras Recreio 14 2 2 10 146.050,00 1. Quintana 66 9 13,63 42 644.050,00 
Haras Tamandaré 6 3 3 5 141.200,00 V. Matos 56 9 16,07 23 572.850;00 
Herminio Brunatto 8 2 2 9 138.575,00 J. Fagurides 51 7 13,72 23 533.900,00 
Luiz G. A. Valente 12 1 1 12 137.700,00 A. Soares 51 7 13,72 22 462.175,00 • Haras São Lazaro 5 1 1 9 134.100,00 L. Cavalheiro 46 6 13,04 26 544.600,00 
Dante Marchione 7 2 2 6 129.000,00 L. C 	Silva 38 6 15,78 15 466.000,00 
Haras Preto e Ouro 8 2 2 5 124.650,00 J. S. Morais (Ap) 49 6 12.24 32 412.250,00 
Haras Pirassununga 13 1 1 16 124.550,00 M. C. Souza (Ap) 3.8 6 15.78 18 325.900,00 
Haras Louveira Ltda 6 2 2 4 124.000,00 S. Martins (Ap) 34 6 17,64 17 315.700,00 
Haras Heva 8 2 3 2 123.900,00 J. F. Costa (Ap) 19 6 31,57 5 249.500,00 
Haras Larissa 5 2 2 6 121.000,00 A. Barbosa (Ap) 16 6 37,50 5 237.200,00 
Stud Piratininga 6 2 2 6 120.500,00 A. Vale (Ap) 49 5 10,20 31 369.850,00 
Haras Pimar 8 2 2 4 117.900,00 R. Ribeiro 25 5 20,00 12 318.500,00 
Roberto & Nelson Seabra 8 2 2 8 115.500,00 J. Dacosta 64 4 6,25 30 401.850,00 
Paulo Barreto de Sã Pinto 11 1 1 13 113.400,00 E. Sampaio 42 4 9,52 23 314.700,00 
Onor e Francisco F. M. Marcantonio 3 2 2 4 113.000,00 S. A Santos 47 4 8,51 25 306.400,00 
Haras Cuiabá 3 2 2 5 111.400,00 S. Vera 30 4 13,33 14 302.000,00 
Haras Iperá 12 1 1 10 111,000,00 J. Amestctly 20 4 20,00 11 281.400.00 
Pauto lavares Moglia 3 1 2 3 111.000,00 D. L. Albres (Ap) 43 4 9,30 19 270.800,00 
Haras Quebracho 5 2 2 7 109.000,00 E. Lo Menor E.° 31 4 12,90 12 265.150,00 
Haras Serra Verde 3 2 2 2 102.000,00 F. A. Marques (AP) 42 4 9,52 24 263.500,00 
Haras Ereporã 1 1 2 - 100.000,00 1. Rocha 32 4 12,50 14 258.450,00 

W. R. Silva (Ap) 21 4 19,04 6 243.800,00 
A. Masso 35 4 11,42 14 208.650,00 

PROPRIETÁRIOS J. M. Amorirri 62 3 4,83 34 366.550,00 
L. Yanez 40 3 7,50 24 352.650,00 

Vit. Cois. Prêmios M. J. Morais 42 3 7,14 23 249.500,00 
J. Gonçalves (Ap) 31 3 9.67 20 227.500,00 

Haras São José e Expedictus 10 53 877.850,00 M. Cozzotino 28 3 10,71 15 222.550,00 
Haras JahCi 8 8 844.000,00 S. Guedes 19 3 15,78 8 176.950,00 
Haras Malurica 7 16 59 1  - 000 , 00  F. Maia 13 3 23,07 4 152.050,00 
Haras Larissa 8 21 507.400,00 R. Santi 26 2 7,69 11 202.700,00 
Haras Jatobá 8 14 475.400,00 J. P. Martins 34 2 5,88 13 181.800,00 
Haras Rosa do Sul 6 13 460.600,00 F. Cozzotino 22 2 9,09 8 163.500,00 
Stud São Silvestre 5 23 442.150,00 . F. Ribeiro 19 2 10,52 8 162.150,00 
Haras Pirajussara 5 12 374.400,00 J. G. Costa 19 2 10,52 9 158.600,00 
Stud 20 de Setembro 7 8 351.300,00 S. lodice 19 2 10,52 10 132.200,00 
Agricola e Comercial Haras João Jabour Lida 4 14 330.500,00 A. Proença (Ap) 19 2 10,52 8 118.550,00 
Leon Friedberg 5 28 329.500,00 E. M. Bueno 10 2 20,00 2 113.500,00 
Attilio Irulegui 4 7 278.800,00 C. G. Tosta 14 2 14,28 5 112.000,00 
Haras Fazenda Coqueiro Verde 3 18 273.200,00 E. O. Lima 9 2 22,22 3 111.300,00 
Haras Bandeirantes 4 11 251.200,00 W. Mazatla Jr. 20 2 10,00 7 101 .050.00 
Stud Azul Celeste 5 - 250.000,00 W. Lopes 14 2 14,28 4 87.000,00 
Stud Expert 3 13 237.400,00 L. A. Malta 8 2 25,00 - 60.000,00 
Haras Valentin 3 16 226.450,00 
Stud Sangiuliano 3 6 218.000,00 
Haras Tamandaré 4 4 190.000,00 TREINADORES 
Haras Mauá 3 6 187.300,00 
Haras da Orla 3 9 173.800,00 Inscr. Vit. (%) Cois. Prêmios 

Aranha Agro Pastoril Lida 3 5 164.95000 E. Gosik 102 20 19,60 55 1.274.200.00 
Haras Torrão de Ouro 2 8 162.000,00 W. Garcia 78 16 20,51 40 1.042.300,00 
Stud Equus 4 2 154.775,00 A. Cabreira 33 11 33,33 11 573.300,00 
Fazenda e Haras Patente LIda 1 1 152.250,00 w Mazaila 92 10 10,86 53 877.850,00 
Haras Maringá do Atibala 3 - 150.000.00 M. Signoretti 55 9 16,36 27 630.950,00 
Haras Santa Ana do Rio Grande 1 - 150.000,00 L. C. Mello 54 9 16,66 29 600.300,00 
Stud Mister Gui 2 4 148.700,00 L. B. Gonçalves 54 8 14,81 28 840.400,00 
Stud Rio Preto - 13 143.500,00 C. Cabral 34 8 23,52 11 536.900,00 
Armando Anastacio 3 1 142.000,00 A. Gusso 29 8 27,58 8 431 .500,00 
Haras piranga 2 6 132.100,00 A. Andretta 30 7 23,33 16 591.000,00 
Haras 2001 2 4 129.000,00 A. Oliveira 31 7 22,58 13 447.850,00 
Haras lntertagos Lida 2 8 125.000,00 O FeijÕ Neto 51 6 11,76 26 558.400,00 
Haras Louseira Lida 2 4 124.000,00 P. Nickei 41 6 14,63 25 504.900,00 
Haras Arataba 2 2 120.000,00 N. Porteila 36 6 16,66 14 391.900,00 
Haras Rio das Pedras 2 6 117.000,00 S. Lobo 18 6 33,33 7 334.600,00 
Carmen Thereza Machline 2 1 115.000,00 L. Mario 13 6 46,15 5 288.000,00 
Stud São Roque 2 1 115.000,00 W. Marraccini 27 6 22,22 15 279.400,00 
Haras porá 1 11 113,500,00 G. Caires 52 5 9,61 30 422.500,00 • Herminio Brunatto 2 5 113.000,00 w Xavier 29 5 17,24 8 341.200,00 
Haras Serrano 1 7 112.800,00 P. Carregari F.° 44 5 11,36 24 277.700,00 
Stud Jocijani 2 3 110.000,00 N. Navarro 20 5 25,00 9 276.500,00 
Stud Montecatlni 1 5 109.400,00 A. Magalhães F,° 24 5 20,83 10 26.4.900,00 
Haras Mato Grosso 1 10 107.800,00 D Garcia 56 4 7,14 30 415.300,00 
Haras Faxina 1 7 106.500.00 W. G. Tosta 53 4 7,54 26 402.150,00 
Stud Novela 2 3 104.600,00 F. Sobreiro 36 4 11,11 21 387.700,00 
Stud Dom Paschoat 2 2 102.000,00 O Uiloa 33 4 12,12 14 330.500,00 
Haras Paraiso do Sul 2 1 101.650,00 A. Schiavon 40 4 10,00 20 326.000,00 
Stud Rima 2 6 101.100,00 A. S. Ventura 28 4 14,22 12 290.050,00 
Stud Eldorado 2 1 101.000,00 E P Gusso 49 4 8,16 19 285.700,00 

E. Feijá 20 4 20,00 11 288.950,00 

JÕQUEIS J. J. Gonzalez 18 4 22,22 9 240.500,00 
____ A. Monteiro 13 4 30,76 2 144.775,00 

Monts. Vit. (%) Cois. Prêmios J. S. Gonçalves 50 3 6,00 36 326.150,00 
M. Almeida 32 3 9,37 18 288.700,00 

A. Barroso 199 51 25,62 85 2.937.275,00 M Dacosta 39 3 7,69 15 262.500,00 



t  
PÃO. 56 fonento JANEIRO/FEVEREIRO DE 1978 

•ESTATISTICAS DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 1978. 
R. Pereira 36 3 8,33 16 258.850,00 J. O 	Silva 44 2 4,54 22 179.700,00 
O. Franco 21 3 1428 10 19800000 C, A. Dacosta 35 2 5,71 17 169.57500 
J Santos 20 3 1500 9 197.800,00 J. Mendes 42 2 4,76 21 168.950.00 
J. Loezer 23 3 13,04 11 185.600,00 L. Previalti Neto 17 2 11,76 12 157.900,00 L. Nickel 22 3 13,63 11 180.000,00 
A. R. Ramos 15 3 20,00 4 112.950,00 A. Artin 13 145.800,00  2 15.38 8 

L. A. Urbina 38 2 5,26 19 245.65000 A. J 	Marlani Neto 18 2 11,11 11 135.850,00 
M 	Tibério 29 2 6,88 14 21 1.800,00 J S Souza 11 2 18,18 6 132.100,00 

O DE JANEIRO 

'ESTATÍSTICAS DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 1978. 
REPRODUTORES Heliaco 4 15 184.500,0 

Vit. Cola. Prêmios Z 3 12 179.700,00 
. 

Sabinus —1964 6 14 313.600,00 Blackrnoor 2 16 163.700,00 
1 /fy/'rn 	1 1 	iJ,t 1/41 III 

Nalanda —1950 5 17 288.750,00 Cáucaso 3 5 152.50000 
1 	 i 1 (»vetg 	1 

Locris - 1964 5 11 283.700,00 Saflcy 2 12 141.200,00 

FelícIo - 1965 5 12 256.850,00 Aram 2 9 133.950,00 
i .lAa'r:ung F'fl.Jflr 

Waldmeister - 1966 3 24 232.550,00 Quasi 1 14 123.100,00 
1 It ,dR 	1  

K,r 	Sjím1v 1 
Svengali - 1953 4 12 224.150,00 Sandjar 2 7 123.000,00 

1 (v 
Tuyuli II 	- 1961 5 6 216.900.00 Pomerol 2 /. 118.500,96 

1 	 (i,.rrk/ 	1 A 	 ha,v 	1 

Zenabre - 1961 4 7 196.050,00 Silfo 3 5 112.100,00 
1',,jrj 	i i / !1i,cr•j ,%tc,nn 1 

'Monitor - 1965 3 10 194.550,00 

Symba-1963 4 9 184.200,00 CRIADORES 

Acaso - 1957 3 7 179.900,00 Vit. cols. Prêmios 
1 \J,v, 1 

Quinluplo - 1957 4 13 179.400,00 Haras São José e Expedictus 18 74 1.050.250,00 
1  

Fazendas Mondesir S. A. 16 49 828.850,00 
Fragonard - 1962 3 9 170.100,00 Haras Sideral 9 22 493.500 00 
1 	 j11 	 1 Haras Fronteira 7 26 449.800,00 
Royal Prince - 1960 3 6 155.150,00 Haras Santa Maria de Araras 8 26 426.150 DO 

Haras Jahú/Rio das Pedras 7 17 335.200 00 
'Sancy - 1953 4 7 150.650,00 Haras Vargem Grande 4 33 335.150 00 

Haras Minas Gerais S. A. 6 13 328.450,00 
Golt - 1958 2 9 149.800,00 Haras Malurica 8 13 288.250,00 

Haras São Luiz 5 15 272.600,00 
Gailium - 1967 2 9 147.050.00 Haras Campestre 4 16 272.450,00 
i 	1  Haras Santa Ana do Rio Grande 4 18 270.400,00 
Karnel - 1961 3 5 135.800,00 Haras Vacacai 5 20 252.650,00 
i (/ 	1 Haras São José de Ferreiros 2 22 234.450,00 
'Palry II - 1962 3 6 135.150,00 Haras Palmital 5 13 231.400,00 
i'./. 	.tl.// 	i Haras Nacional 5 10 231.500,00 
Canlerbury - 1965 2 16 133.550,00 Haras Bela Vista 6 7 226.750,00 

Haras Paraná Lida, 5 14 216.100,00 
lmporlados Haras Ereporã 3 10 207.900,00 

AVÓS MATERNOS PROPRIETÁRIOS 

Vit. Cola, Prêmios Vit. Cola. Prêmios 

Fori Napoléon 6 36 452.200,00 Haras Santa Maria de Araras 13 24 616.000,00 
Haras São José e Expedictus 10 22 481.650.00 

Swallow Tail 9 24 403.800,00 Haras Sideral 6 10 345.700,00 
B 	ii...,. Haras João Jabour 4 31 323.550,00 

Quiproquó 6 10 249.000,00 Fazendas Mondesir S.A. 6 16 313.750,00 
j. 	p;.,.,, 	1 Haras Minas Gerais S. A. 5 8 286.850,00 

Nordic 5 18 233.250,00 Haras Ojigo 7 9 254.750,00 
iR,'i, Haras Don Rodrigo 4 17 230.900,00 
Coaraze 5 8 210.000,00 Slud Lulu 3 16 224.900,00 
i 	JQ1/l/'l.i,.1 Haras São José de Ferreiros 2 17 206.400,00 
Mãt de Cocagne 3 12 207.950,00 Haras Jahú 4 9 202.000,00 

Stud A. G. W. 4 6 193.900,00 
Xaveco 2 18 205.750,00 Jetda Maruska R. Paiva Palhares 4 4 190.800,00 

Slud Fazendas Pedras Negras 3 14 179.550,00 
Cadir 2 22 195.900,00 Stud Sambola 4 16 168.750,00 

Haras Pianicie 3 8 162.600,00 
Prosper 4 12 194.100,96 Stud Shangri.lã 4 6 162.250,00 
1 K/ Stud Pluma 3 6 154.000,00 
AdIl 3 16 187.800,00 Haras Fazenda Coqueiro Verde 4 6 150.750,00 

Haras Santa Ana do RIO Grande 2 11 150.500,00 



1.0 5 2.0s 30 	4.0% 5,0$ Prêmios 

5 	5 1 - 1 94.500,00 
7 	1 3 3 3 82.500.00 
4 	4 3 2 - 81.800,00 
3 	6 2 1 - 79.000,00 
3 	1 2 - - 89.400.00 
4 	3 1 2 - 89.200,00 
3 	2 3 4 7 64.400,00 
3 	— - 1 - 62.000,00 
3 	4 2 3 - 58.400,00 
3 	— — 2 1 52.000,00 
4 	1 1 2 2 49.450,00 
1 	1 3 - 2 45.000,00 
2 	3 1 - 1 41.400,00 

1.°s 2.°s 3 ,0v 4,0$ 5.0 1 Desc. Prêmios 

17 	13 11 12 2 20 315.750,00 
12 	11 7 6 7 24 228.875,00 
11 	5 9 3 7 7 219.000.00 
11 	6 7 5 12 25 147.800,00 
10 	11 11 9 4 7 206.000,00 
10 	4 1 3 4 12 190.600,00 

9 	12 7 11 11 29 169.050,00 
8 	11 6 8 1 16 183.100,00 
8 	3 4 2 2 16 140.800,00 
8 	6 5 6 3 24 131.95000 
7 	1 1 4 3 17 122.850,00 
7 	6 10 4 6 15 116.750,00 
6 	12 9 11 9 25 138.500,00 

L°s 2.05 30 	4.0 1 5,0$ Desc. Prêmios 

30 	11 10 5 9 19 545.650,00 
11 	9 4 12 10 17 216.750,00 
10 	13 6 4 5 23 200.225,00 
10 	7 4 2 4 22 173.300,00 

9 	14 5 15 1 13 208.650,00 

ê 

turf 
JANEIRO/FEVEREIRO DE 1978 foFnento PÃG. 57 

•ESTATÍSTICAS DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 1978. 
Haras Mont Blanc 2 8 	144.100,00 Juarez Garcia (Ap) 4 4 	6 7 	2 37 109.200,00 
Stud Grupinho 3 4 	144.000,00 

TREINADORES 
JÓQUEIS  

2.°s 3.°s 4 ,0v 509 Desc. Prêmios 

1.°s 2.0 s 	3.0 s 4,0$ 5.05 Desc. 	Prêmios 
S. Morales 24 18 15 15 14 123 	1.250.200,00 

J. M. Silva 58 38 	24 23 27 210 	2.559.900,00 O. Cardoso 18 14 14 12 4 78 966.450,00 
F. Estavas 28 22 	27 11 14 144 	1.407.400,00 W. P. Lavór 14 4 8 4 9 56 661.550,00 
J 	Ricardo 16 21 	19 19 20 148 	967.260,00 A Araújo 13 9 9 li 8 85 701.100,00 
G. F. Almeida 15 21 	18 15 12 124 	939.650,00 J. A. Limeira 9 4 4 2 3 40 433.050,00 
E. Pereira F.° 14 17 	7 19 8 94 	810.500,00 E, P. Lavór 9 7 6 11 9 64 473.500,00 
A. Oliveira 13 9 	10 12 6 84 	740.200.00 A. Morales 8 8 4 5 1 55 402.700,00 
G. Meneses 10 8 	11 8 6 66 	557.500,00 A. Paim F.° 7 5 10 8 7 67 379.800,00 
P. Cardoso 9 5 	7 3 4 36 	477.200,00 A. Nahiõ 7 7 4 5 3 46 347.100,00 
E. Ferreira 8 4 	5 7 12 50 	391.600,00 W. Panelas 7 2 3 2 5 28 319.250,00 
A. Abreu 8 7 	6 7 1 51 	395.900,00 S DAmore 7 10 7 8 15 92 417.250,00 
J. F Fraga 7 2 	4 1 4 43 	304.000,00 Z. D. Guedes 7 10 6 3 3 39 384.950,00 
J. Mandes (Ap) 7 5 	6 9 8 56 	373.700,00 P. Morgado 6 5 5 2 5 37 350.700,00 
G. Alves 6 6 	1 3 8 36 	312.400,00 R. Morgado 6 7 3 4 11 44 323.150,00 
J. Machado 5 7 	7 9 8 87 	320.650,00 A. Ricardo 6 6 5 9 10 56 289.750.00 
J 	Pinto 5 9 	15 8 3 68 	374.800,00 E. Freitas 6 6 7 - 2 28 21.550,00 
C. Valgas 4 4 	5 5 3 41 	248.650,00 L. Acuóa 5 4 5 3 7 46 235.550,00 
J. L. Marfins (Ap) 4 5 	7 3 4 32 	233.050,00 C. 1. P. Nunes 5 5 3 5 13 73 227.800,00 
C. Morgado (Ap) 4 2 	5 3 5 46 	198.000,00 W. G. Oliveira 5 3 5 2 6 48 282,650,00 
M. Carvalho 4 3 	1 6 3 34 	175.750,00 H Tobias 5 8 4 7 6 53 328.800,00 

RIO GRANDE DO SUL 

•ESTATSTICAS DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 1978. 
REPRODUTORES Paulo M. Silveira 2 1 	2 4 	3 44.50000 

Suc. de Mário Defini 3 1 	- 5 	2 41.100,00 

1.°s 	2.°s 3•0 4.°s 	5.°s Prêmios Haras Arapei 2 - - - 40.00000 

a 

—J 

a 

Ramirez - 1961 
I E.jv.vy i 

'Anatol - 1960 
IA/,ernjnr 1 

'King's Favourite - 1960 
í.'i ,,v J(h i'vdr 1 

'Nearside - 1962 
.1k,d 1 

Bandar - 1958 

Golt —1958 
( 1/4, > i J, F'.uy 1 

Estheta - 1961 

Melante - 1964 

Sabol - 1959 
i \'ormantv,, i 

Valmy —1956 
1 tl/acharnoor 1 

Elperror - 1950 
(0v',,, 'ívd' 

Prince Alibhai - 1961 

Gavroche - 1956 
1 it'or,d .\,r 1 

Bougainvilte— 1953 
IV .oh 1 

Albor - 1960 

importados 

CRIADORES 

Breno Caldas 
Haras Itapui 
Haras Ereporã 
Haras Cambará 
Alberto Schons 
João C. Barcel los 
Suc. de Laura D. V. Silveira 
Domingos B. Lopes 
Asdrubal M. Berquó 
Haras Boa Esp. do Sul 
Haras Limoeiro 
Haras Passo Grande 

3 4 2 1 - 77.000,00 PROPRIETÁRIOS 

3 2 1 2 1 58.000;00 

2 1 4 1 5 56.400,00 
Haras Nova Vitória 

3 2 -  - - 56.000.00 Eduardo 8. Silveira 
Alberto Schons 

3 - - - - 56.000,00 
Haras Cambará 
Haras Ereporã 

2 1 1 4 - 55.000,00  
Haras Capela de Santan,. 
Antonio Valvassori 

2 3 4 5 2 54.560,00 Sérgio P. O. Palhares 
Breno Caldas 

3 2 1 1 - 54.400,00 
Stud A. G. W  
Domingos B. Lopes 

4 1 1 - 1 53.950,00 
H aras Passo Grande 

 
Willy E. Susstenau 

3 1 - 1 2 49.200,00 

JÓQUEIS 
 2 4 2 3 - 47.400,00 

2 3 1 4 1 46.700,00 

4 - - i 1 46.400,00 S. Machado 
J. O. AvilIa 

2 2 2 1 3 44.275,00 E. Lima 
A. Fernandes 

2 - 1 1 1 44.000,00 O. Batista 
M. Silveira 
J. A. Ribeiro (Ap) 
A. Espinosa 
S. Rodrigues 
C. Albernaz 

1 0 ; 2,0$ 3 0 i 4.0% 50 Prêmio, Rocha 
O. Quevedo (Ap) 

7 10 5 9 5 143.350,00 P. J. Garcia (AP) 
4 7 5 7 4 107.400,00 
4 1 4 1 1 96.800,00 
3 6 2 2 1 90.000,00 TREINADORES 
4 4 5 2 3 85.975,00 
3 1 3 2 5 61.950,00 
2 6 4 5 2 56.800.00 
5 — 2 4 3 56.400,00 Arrio Altermann 
3 3 1 1 - 56.150,00 Clovis Dutra 
4 1 2 - - 54.950,00 Luiz O. Avila 
3 1 2 2 - 50.800,00 OdilIo Machado 
1 3 5 2 3 50.000,00 Holmes M. Silva 



turfe  
PÁG. fomento JANEIRO/FEVEREIRO DE 1978 

•ESTATÍSTICAS DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 1978E 
Aramy Rodrigues 9 	1 	4 	1 2 	21 101.150.00 Ivo V. Pereira 5 	O 6 	7 12 	31 101.350.00 

Milton Farias 8 	7 	5 	7 4 	25 162.750,00 Francisco Aguiar 5 	4 7 	7 4 	24 69.60000 

Jary S. Moita 7 	5 	4 	5 3 	9 128.850,00 Mozart V. Altermann 5 	1 1 	2 4 	9 55.675,00 

Simão Lopes 7 	2 	3 	4 2 	24 110.450,00 João Menezes 5 	1 - 	1 3 	16 39.150,00 

Vitorio Rodrigues 5 	8 	12 	7 6 	17 143.250.00 José Ricardo 4 	3 5 	4 7 	17 94.000,00 

PARANÁ  
'ESTATÍSTICAS DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 1978. 
REPRODUTORES Haras Rosa do Sul 6 5 54.800,00 

João C.arlindo 4 5 37.200,00 
Balvino Muiler 4 3 38.800,00 

VIL cols. Prêmios Haras Jatobá Lida. 1 21 34.600,00 
João Gasparim Filho 4 2 34.400,00 

Bonlardim - 1958 6 16 58.700,00 Marlus Coelho 3 8 32.000,00 
Po' 	.V.ip.I.n 1 Haras 540 Joaquim 2 14 31.200.00 

Tampico —1954 4 8 45.200,00 Stud Esperança 3 3 27.600,00 
Arnaldo Camargo Filho 2 9 27.100,00 

Maimbú - 1962 4 3 38.600,00 

'Gay Garland - 1964 4 2 38.000,00 CRIADORES 
Old Fashioned - 1950 4 3 28.800,00 

A/'/.( 	/r,./f Vit. Cois. Prêmios 

Quartier Latin— 1965 2 9 27.200,00 
Haras São Joaquim 3 21 46.000.00 

Twinsy - 1962 2 11 26.800,00 Es. Alfredo Silvio Colle 4 5 38.400,00 
Heras Jatobá Lida 1 21 34.800,00 

Fás - 1962 3 3 28.400,00 Hrs. Faz. São Zacarias 4 2 33.800,00 
Haras Paraná Ltda. 3 5 32.800,00 

'Sobresalto -1958 1 13 25.200,00 Cia. Ag. Pastoril Tibagi 3 3 28.400,00 
Haras Camaluva 3 3 28.000,00 

Emerson - 1958 3 1 25.200,00 Haras Tamandaré 2 12 27.600,00 

1 Haras Bom Pastor 2 10 27.600,00 
'Importados Roberto Seabra 3 1 25.200,00 

ANIMAIS 
TREINADORES 

Vit. Cais. Prêmios 

Vit. cols. Prêmios 

El Dulce - 1972 4 3 36.800,00 
kJjj—b. Duíci,,ki pt,  P,'J.O 	 1 G. Fagundes 13 49 159.400,00 
Politano - 1973 4 - 32.000,00 F Loezer 9 45 117.300,00 

. por Nú 
E S. Santos 9 20 93.600,00 

Germil - 1970 3 3 28.000.00 
S. B. Piotto 7 19 78.800,00 

(.dd F.ofroo,cd (errnr,. 	OO 	••• 	i N Romaná 7 10 85.600,00 
Calumet - 1971 3 1 25.200,00 A Nabosne 6 10 57.200,00 

(,.vlwi. Cnn. por Pr,,,n' Lo, i A G Rivera 6 6 55.600.00 
Ixiane - 1973 3 - 24.000.00 Alc. Menegolo 5 21 57.600,00 

i.prc 	i000, por Suje,) R Rocha 5 11 54.900 00 
•Albion Bergen - 1972 2 4 22.300,00 

J 	M. Ferreira 5 5 48.400,00 
1 	1i.,d.o 	pr it cserl 

Barris - 1970 2 3 21.200,00 

i F.,,u, kitr', Fuo, /O0 JOãO 1 JÕQUEIS 
Grand FoIly - 1974 2 2 20.000,00 

(K,/,i,  ,%tjii, por E/boa 1 

MiSS Link —1974 2 2 18.000100 Vit. Cois. Prêmios 

1 Liok- C,:ío,de, por Pechazo 

Kedyketo - 1971 1 6 16.000.00 A. S. Meadas 14 26 139.600,00 
El 	Fornanne, por/moi J. Cardoso 10 22 106.800,00 

'Importado J, Azevedo 9 30 108.600,00 
L. Rosa 7 24 80.200,00 

PROPRIETÁRIOS 
O. Loezer 5 22 62.600,00 
O. B. Silva 5 21 62.400,00 

M. Santos 5 17 58.600,00 
Vit. Cois, Prêmios S Barbosa 4 17 51.500,00 

J. Reis 4 10 48.000,00 

Haras Jelçn 6 6 54.800,00 J. A. Santos (ApI 3 19 49.600,00 

TURF E FOMENTO 
Turf e Fomento Ltda. dispõe de vários números atrasados de sua 

publicação especializada. As consultas devem ser endereçadas à Avenida 
Linneo de Paula Machado, 775, São Paulo. 

* 

4 

a 



Alazão, 1965, por Coaraze - Passion, por My Love 
PEDIGREE CLÁSSICO, CAMPANHA CLÁSSICA E PRODUÇÃO CLÁSSICA 

rPEDIGREE CLÁSSICO 

Coaraze, 11 vitórias, inclusive o Prix du Jockey Club (Gr.I), Grand Prix de St. Cloud (Gr.l), Prix Morny (Gr.l), 

Prix Jacques le Marois (Gr.I), Prix d'Ispahan (Gr. 1 - duas vezes) e o Grand Prix de Vichy (Gr.IIl). 

Chefe de raça. Diversas vezes líder de Estatística. 

Passion. Mãe de 8 ganhadores de 38 corridas. No Brasil e no exterior, descendentes seus já ganharam Provas de 

Grupo. 

4 	Viziane. Dos 7 garanhões mais próximos de seu pedigree, 6 deles venceram o Derby de seu país (Inglaterra e 
França) e o sétimo foi segundo no Derby Francês. Três éguas que aparecem nas três primeiras gerações foram li-
deres de geração, na Europa. Assim dos 14 nomes de seu pedigree 9 são líderes de geração e 1 vice-li'der. 

rCAMPANHA CLÁSSICA] 

Viziane, correu 47 vêzes. Ganhou 16 e colocou-se 18 vêzes. Abaixo publicamos as suas vitórias e classificações apenas em Provas de 

grupo (oito vitórias e dez colocações em provas de Grupos 1, li e III). 

Primeiro Lugar nos: 

GP. Brasil, Gr. 1, 3.000 m, GP. São Paulo, Gr. 1, 2.400 m, GP. Consagração, Gr. 1, 3.000 m, GP. General Couto de Magalhães, Gr. II, 
3.218 m (2 vezes), GP. Jockey Club de São Paulo, Gr. II. 2.000 m, GP. Governador do Estado, Gr. II, 2.400 m (2 vezes), GP. Lin-

neo de Paula Machado (SP), Gr. li 1, 2.000 m, GP. 14 de Março, Gr. li 1, 2.400 m. 

Segundo Lugar nos: 

GP. São Paulo, Gr. 1, 2.400 m, GP. Ipiranga, Gr. 1, 1.609 m, GP. General Couto de Magalhães, Gr. II, 3.218 m, GP. Linneo de Paula 
Machado (Rio), Gr. II, 2.000 m, GP. Oswaldo Aranha, Gr. III, 3.000 m, GP. Ministério da Agricultura, Gr. III, 2.400 m. 

Terceiro Lugar, nos: 

GP. Cruzeiro do Sul, Gr. 1, 2.400 m, GP. General Couto de Magalhães, Gr. II, 3.218 m, GP. Governador do Estado, Gr. II, 2.400 m, 

GP. Dr. Frontin, Gr. III, 2.400 m. 

Figurou no marcador entre os três primeiros colocados, 32 vezes, sendo 18 em Clássicos e Grandes Prêmios. 

PRODUÇÃO CLÁSSICA 1 
Com apenas 2 gerações, Viziane produziu na esfera clássica, 

Zikênia, 2 na Taça de Prata, Gr. 1, 3 no GP. Barão de Piracicaba, Gr 

Zannuto, 29 no GP. Linneo de Paula Machado (Rio), Gr. ti; 
Zarabatan, 29 no Clássico Pres. Antonio Correa Barbosa; 

Zimbaré, 39 no GP. Linneo de Paula Machado (SP), Gr. III, 19 no GP 

STAMINA (Inclusive produtos 

dois anos 	1.497 metros)j 

1, 4no GP. José Guathemozin Nogueira, Gr. 1; 

Presidente do Jockey Club. 

1PM DE VIZIANE] 

Temporada 1977 ............... 1,50 

Acumulado ................... 1,39 

HARAS SÃO OUIRNO 
Campinas - SP 

Escritório em São Paulo: Rua Pedroso Alvarenga, 1245 40  andar 

Fones: 280.7354 - 280.7244 	 CEP 04531 - São Paulo 



TUMBLE LARK 
4 

Vencedor de 9 provas entre 
1.200 e 1.700 melros esegundo 

colocado no Lexington Handicap, 
Aqueduct, Gr. II, além de 

inúmeras outras colocações, 
com prêmios no total de 

94,500 dólares. 

4 

"Também em serviço no 
Haras: 
GAY GARLAND. 
castanho, Inglaterra, 1964, 
por Shantung e Festoon, 
por Fair Trial. Pai de 
ganhadores clássicos na 
Argentina. 

Tumbie Lark/ Castanho/ 1967/ Estados Unidos 

NASRULLAH NEARCO 
MUMTAZ BEGUM INDIAN HEMP ____________ 

SABZY STARDUST 
SARITA T.V. LARK _____________ 
IROYAL FORD 

HEELFLY 
CANFLY MI5S LARKSFLY 

LARKNEST ULL DOG 
LIGHT LARK 

MAN O'WAR 
FAIRPLAY 
MAHUBAH 

WAR ADMIRAL ___________ 
BRUSHUP 

SWEEP 
ANNETTE K TUMBLING _____________ _____________ _____________ 
SANSOVINO 

JACOPO BLACK RAY 
UP THE HILL ______________ 

GENTLE TRYST SIR GALLAHAD 
CINQ A SEPT 

e 

HARAS ROSA DO SUL 
1 



1 

Também em serviço no 
Haras: 
ANALOGY, castanho, 
1972, E.U.A., por 
Reviewer e La Nené, por 
Aristophanes. 

* 

RESTLESS 
JET 

Correu 51 vezes, com o seguinte 
resultado: 6 vitórias, inclusive o 

Evergiades Stakes, Hialeah, 
Gr. II., 11 segundos lugares, 

inclusive o Remsen Stakes, 
Aqueduct, Gr. II., 7 terceiros 

lugares, inclusive no Derby da 
Flórida, Gulfstream Park, Gr. 1. 

Total de somas ganhas: 
124.488 dólares. 

R ES1'LESS Ã1I14L Vencedor do Washington Park Futurity (em tempo "record"), Arlington 
Futurity, Tremont Stakes, Nacional Stallion Stakes, Prairie Stakes e San 

Bernardino Handicap. Produziu inúmeros ganhadores, entre os quais Process Shot (Arlington Washington Lassie Stakes - 
Gr. III, Black Eye Susan Stakes, Barbara Fritchie Handicap - Gr. III, etc. e US 465,791), Tumbie Wind (Hollywood Derby - 
Gr. 1, San Vicente Stakes - Gr. III, 2.° Santa Anita Derby - Gr. 1 e reprodutor clássico), Racing Room (San Antonio Stakes - 
Gr. 1, 2.° Hollywood Gold Cup - Gr. 1, Washington Park Handicap - Gr. III e reprodutor clássico), On Your Mark (Windsor 
Castie Stakes, Great Surrey Stakes e reprodutor clássico). 

SITTIMON IEiI.' Ganhadora de 3 provas na Irlanda, produziu além de Restless Jet, Big 
Bang (2 vitórias e US$ 4,800), Readily (2 vitórias, em treinamento), 

ChristmasJoy (que produziu: Angel, Cinderella Stakes, 3a  no Hollywood Lassie Stakes - Gr. II), Restless Jet ingressou na 
reprodução em 1977. 

Restless Jet/ Castanho/ 1970/ Estados Unidos 

BLENHEIM li 

RESTLESS WIND 

WINDY CITY 	1 
WYNDHAM 

BOSSOVER 

STAUNTON 
THE SATRAP 
CROTANSTOWN 

LUMP SUGAR 
BULL LEA 

BULL DOG 
ROSE LEAVES 

SUGAR RUN 
ST. GERMANS 
MEMENTO 

SITTIN'ON READY 

ENDEAVOUR 	1 
BRITISH EMPIRE 

COLOMBO 
ROSEOFENGLAND 

HIMALAYA 
HUNTER'S MOON 
PARTENOPE 

GUIDE LINE 
NASRULLAH 

NEARCO 

MUMTAZ BEGUM 

LURLINE B 
ALIBHAI 

I BELLE-CANE 

HARAS ROSA DO SUL 
3 
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Prop.: Armando Pedroscil Curitibanos/ Bragança Paulista/S. Paulo 	 o 
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PLANTEL INICIAL DE REPRODUTORAS 

AMICA MIA Zenabre c Quelalá por Oganah 
BANTRY Usuki e Pasman por Orbaneja 
BERSIA Zaluar e Quérsia por Jonh Araby 

CENTENERA Gobernado e Sunny Giri por Le Petit Prince 
GOOD PLAY Hawaiari Lad e I)isplay por Biron 
GOSTOSURA Hypocritc e Economia por Swallow Tail 
GREAT FIRE Goabundle e Sniotty por Scratch 

LIBIA 11 Uscydon e Facultad II por Fonim 
NOGANA Emerv e Jangadeira por Castelo 

OLGA Melody Fair e Tudor Beauty por Tudor Casile 
QUEEN SERENITY King O' Turf e Joyeuse por Toreadur 

QUELALÂ Oganah e Merit por Antonym 
SAPICUÃ Levino e Satara por Above Suspicion 

SOGA II Brecher e Soguerá por Guatan 
TIl)E WAY Waldmeister e Tixama por Leque 

VALAIS Tom Poker e Desvalia por Destino 
VINARÃ Vin Vin e Surubea por Palisander 
VIPERA Oganah e Rigolotte por Sandjar 

XAYANA Maor's Dilemma e Miss Araby por Strong 11h' Arm 

PRIMEIRA PRODUÇÃO - 1976 

AGANAH E. t. Oganah e Nogana 
AGENDA E. C. Uivador e Queen Serenity 

AGRONOMIA F. C. Hcad Table e Tide Way 
ALKEBIR M. C. Parnaso e Quelajá 

ALSIKE M. C. Zenabre e Gostosura 



4  HARAS BUENO DE ANDRADEIS. PAULO 

Atem Irejo 
PROP:JOSÉ DOS REIS BOTO 
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Jabutim 
(Zudo e Nepeta) 	 - 
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Puro Saflfle. 
Quem tem 
ou quer ter  
pode contar 
Com ;i. Sociedade. 

U 
 

)~~~ 
(~ ó õ 0 

ABRIL 
Leilões  

mêS inteiro 
em Treumlto. 

O grande negóC° para quem 
quer taturaXt0 imediato. 

MAIO 
Leilão de 
Anirnais em 

 ReproduÇão 
Dia 5Infotme 

* 

4 Soeu'(/a(/e de (:ri(idore.s e ProJ)rietórios de Co ralos de Corrida de 
Suo PaUlo tens 11,11 Ira mi/li o m uito ifllJ)OrIu ii te: 

• Rea/i:u OS me/limes leilões (/0 J)(i1S. 
. (irien tu os nos Os propri etários. 

• Abastece enadores e /)roj)ru-'Uírios com rações e 
rTiediC(lmefltOs de (111(1 qu(ilid(l(Ie, e seni fins Iiicr(itU'O.S. 

• Promore (55 (/11(1.5 111(11.5 itoportuntes J)rm'us pura potros. 
as Taças de Prato que têm (15 maiores dotações do turfe brasileiro. 

Taça de Prata 
Promoção da Sociedade de Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida de São Paulo. 

(JaJi hadores tia Ta;s de Pinta de 17Z 
o 

Di.sponhl(1 (1(1 

(' 	Sociedade de Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida de S ão Paulo. 
J)ar(z qualquer ifl/OrIilaÇ(1(). 	 o 

Av. Linneo de Paul(l Ua(Ii(1(/O, 543 - Te!. 210097 7 



Caixa Postal 76 • Bagé/ RS • Fones 22190/21745 
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Líder absoluto das 
estatísticas uruguaias em 

1977. Seus produtos 
venceram 14 clássicos na 

temporada, num total 
de 41 vitórias. 

Produziu entre outros - 
HAMPSTEAD - invicto 

em 1977 no Uruguai em 
todos os clássicos em que 

correu. Foi Tríplice 
Coroado ao vencer o GP 

Polia de Potrillos, GP 
Jockey Club e GP Nacional; 

HARKEN, GP Internacional 
Ciudad de Rosario em 1977 

(record) e em 19780 
GP Major Suckow (Brasil); 

MARINETO, ganhador 
inclusive do GP Benito 

Villanueva (milha 
internacional uruguaia), em 

1978; HEIDAY, ganhadora 
clássica em Marorias e 

Belmont Park; DIORISSIMO, 
etc, todos ganhadores 

clássicos. 

O Haras Bagé do Si 
mantém 1/3 das cotas 

de Heathen 
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DJEBEL 
HUGH LUPUS 

u) 
'o 

Z 

HETHERSETT 
SAKOUNTALA 

BIG GAME 
BRIDE ELECT 

w 

12 
c 

NETHERTON MAID 

VERDURA 

COURT MARTIAL 
FAIR TRIAL 

INSTANTANEOUS 

BAHRAM 
- BURA 

BECTI 

,., 

.. 

: 
•,•j•;!U•• 	 F'k ' 

1111 1;I1 ;1 1 21,10RIlífl, 
P1 LATE 

EIGHT THIRTY 
DINNER TIME 

MAKE TRACKS 
BALLADIER 

BESIEGED 
LA TROIENNE 

>- 	
•• 

TRAIANA 

PHIDIAS 
PHARIS 

LOIKA 

TRIANA 
CONGREVE 

MONCLOA 

PRINCE CHEVALIER 
ARTIC PRINCE 

ARTIC SUN 
LU 

QO 

SNOW CAT ___________ 

CALASH 
HYPERION 

CLARENCE 

zCLARA MIA 

IT

o LARO 
COLOMBO 

CLOVELLY 

PENNY POST 
PLE 

MA CHERIE 

O Haras Fronteira, em 1975, quando estreiou em pistas brasileiras, venceu a estatística 
de potros da Gávea. Em 1976 seus produtos correram no Sul. Em 1977, obteve a vice liderança 

de potros na Gávea, com 17 vitórias com um total de Cr$ 1.180.000,00 (em somas ganhas). 
Este ano o Haras dispõe de 50 produtos para venda 



HARAS 
PALMITAL 
ESTRADA DA GRACIOSA/Km. 12/TEL.: 52-5317/CURITIBA/PR 

1u, 

CIGAL 
Alazão, Inglaterra, 1958, por Alycidon-
Cabriole, por Bozzetto-Coca Cola, por 
Felstead. Pai de inúmeros ganhadores 
clássicos, inclusive Giant (tríplice co-
roado paulista), Urt, Zanoquinha, Gau-
chinha Linda, Giri, Naldinho, Lunard, 
Nome, Orff, Oagi, Ozú, Pepone e Bara. 
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RIBOSON 
Castanho, Inglaterra, 1971, por Ribero-Freeholder, por Pinza-Title 
Deed, por Supreme Court. Ganhador de 3 corridas na Inglaterra, 
inclusive a Yorkshire Cup. Terceiro colocado no St. Leger. Impor-
tado em 1976, em co-propriedade com os Haras Mauá e Miraldo. 

' 

11 

-- 

GIANT 
Alazão, Brasil, 1964, por Cigal-Unist.a, por Angélico-Lendária, 
por Victor Hugo. Ganhador dos Grandes Prêmios Ipiranga, 
Derby Paulista e Consagração. Líder da sua turma em 1967. 
Pai de Urbe, Oeirana, Nogi e Orlando. 

jL 
7 

KING'S CATCH 
Alazão, Inglaterra, 1968, por Tin King-Butterfly Net, por Gol-
den Cloud-Fair Coup, por Coup de Lyon. Ganhador de 7 cor-
ridas na Inglaterra em provas de velocidade. Sua primeira ge-
ração está estreiando em 1977 e dela faz parte Querandi (GP 
Turfe Paranaense) e Quecyan (colocação clássica em Cidade 	• 
Jardim). 
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CAMPEÃO DE ESTATÍSTICA EM 1972, 1974, 1975, 1977, 
VICE-CAMPEÃO EM 1976 

WA DM ISI ER 
PAI DE GANHADORES DE 197 CORRIDAS NO HIPÓDROMO 

BRASILEIRO, ATÉ 31/12/77, INCLUSIVE O 
GP CRUZEIRO DO SUL - DERBY CARIOCA 

Irj 

o 

Em 6 temporadas no Hipódromo Brasileiro: 
1972 • 1. 1  lugar em prêmios 
1973 • 4. 0  lugar em vitórias 
1974 • 1. 1  lugar em vitórias e 1. 0  lugar em prêmios 
1975 • 1 . 0  lugar em vitórias 
1976 • 2. 1  lugar em vitórias 
1977 • 1 . 0  lugar em vitórias 

REPRODUTOR DE 

}AZNIAS MONDESIR S.A. GG o 

ár 
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FAZENDP. 
GERAÇÃO DE 1976 

NAS PISTAS A PARTIR DE 1979 

A 	(13 produtos) 
(/ild Risk e Santa Isabel, por Dante) 
UBERIS 	 UJO 
(f) cast. novembro 01, 1976 	(m) cast. dezembro 12, 1976 
em ABAYRA, por Sea Hawk II 	em INÍQUA, por Rieck 
e Rukhsana, por Saint Crespin 	e Corte, por Prosper 

UJIGA 	 UPSET 
(f) cast. julho 25, 7976 	 (m) cast. setembro 10, 1976 
em CLARABELLA, por Klairon 	em LÁ, por Mât Cocagne 
e Second String, por Tudor Minstrei e Nuvem, por King Salmon 

USTION 
	

URENA 
(f) casi. outubro li, 1976 

	
(f) cast. dezembro 13, 1976 

em EOLIA II, por Sedutor 	em MISS TENACITY, por St. 
e Eme, por Lord Wembley 	e Marte/me, por Court Martial 

URIBOT 
(m) cast. outubro 06, 1976 
em RIBEUA, por Ribocco 
e Taneita, por Tantzême 

UMILITY 
(/) cast. agosto 01, 1976 
em SHY, por Corindon II 
e Ingênua, por Pont L 'Evê que 

UTILIDADE 
(f)casi. dezembro 02, 1976 

Paddy em VICTRESS, por Hornheam 
e Victoriana, por Vzenna 

lã 

ULLY 
(f) cast. novembro 04, 1976 
em HAY HILL, por St. Paddy 
e Hill Climber, por Hill Gail 

UBINE 
(m) cast. dezembro 14, 1976 
em MACLA, por Zuido 
e Marajó, por The Cohbler 

UTMOST 
(m) cast. agosto 25, 1976 
em NAUA, por Prosper 
e Urgência, por Swallow Tail 

UNE LOIR 
(f) casi. outubro 02, 1976 
em WINGANDIA. por Vai de Loir 
e Pigwig, por Prince Taj 

Royceu"it (11 produtos) 
(Roya/ Charger e Admiral's Bel/e, por W'ar Admiral) 
UP ORBIT URG URGENCE 
(m) alazão, outubro 15, 1976 (f) cast. agosto 14, 1976 /) cast. cl. setembro 25, 7976 
em ENASE, por Alberigo em LERËIA, por Mât de Cocagne em OBJEÇÃO, por Wa/dmezster 
e Safira,  por King Salmon e Londrina, por King Saimon e Fides, por Alber-igo 

UTILITÉ TJRN URA 
(f) cast. julho 09, 1976 (/ - )cast. setembro 20, 1976 (I)a/azâ. dezembro 22, 1976 
em HAE, por Zuído em MENGA, por JVaidmeister em OBRADA, por Waldmeister 
e (/. por King Sa/mon e Siby//a, por King Sa/mon e Barda, por Sayani 

o 

e 
UMA 
(/) cast. novembro 26, 1976 
em HESPER, por Prosper 
e Zarca, por Sayani 

UCI 
(m) alazão, agosto 28, 7976 
em JUPICAI, por Rieck 
e Uruçu, por Swal/ow Tail 

UP ROYAL 
(m) cast. setembro 07, 1976 
em NUZA. por Waldmeister 
e Eloquência, por Prosper 

UGAGO 
(m) cast. novembro 18, 1970 
em OCASIÃO, por Waldmeister 
e Marajó, por The Cobbler 

UPWELL 
(m) alazão, outubro 04, 1976 
em NAUTA, por iValdmeister 
e De/os, por Prosper 

- 	 - - 

o 



1n1Fo T 1R 
NASCIDOS EM LORENA (SP) 
RECRIADOS EM BAGÉ (RS) 

ZUidO (9 produtos) 
(Swallow Tail e Nuvem, por King Salmon) 
URBA 	 UNION 	 UMARCO 
f) cast. agosto 01, 1976 	 (f)cast. setembro 15, 1976 	 (m) casi. setembro 03, 1976 
em ASHAYRA, por Sheshoon 	em JACIARA, por Rieck 	 em MORA, por W/ilderer 
e Queen of Arabia, por Nimbus 	e Xepa, por Prosper 	 e Prédica, por King Salmon 

UlDO 
(m) casi. outubro 24, 1976 
em CIVEITE, por Right ofWay 
e Poivrée, por Pont L'Evêque 

URGEIRA UNION VAT.TEY 
(f) casi. julho 16, 1976 (m) cast. julho 20, 1976 
em LACEIRA, por Mât de Cocagne em ODITA, por Waldmeister 
e Zarra, por Sayani e Vaspa, por Prosper 

UANA 
	

UNDALO 
	

USSAGE 
(í) cast. agosto 08, 1976 

	
(m) casi. novembro 06, 1976 

	
(f) cast. outubro 21, 1976 

em DELOS, por Prosper 	 em MISTOME, por Tompion 	em PAS-SI-SAGE, por Great Host 
e Platina, por Blue Train 	 e Mist, por Tornado 	 e Pas-Si-Sotre, por Argur 

Nalafld.a (4 produtos) 
(T'Jasru//ah e Dentrifice, por Reaping Reward) 

ULËO 	 UJORGE 
(m) tord novembro 28, 1976 	(m) cast. outubro 09, 1976 
em CABINE, por Sayani 	 em HIPONA, por Mât de Cocagne 
e Sibylla, por King Salmon 	 e Xema, por Sayanz 

UBIM 
	

UJORGINA 
• 	(m) cast. julho 21, 1976 

	
(f) cast. outubro 09, 1976 

em FIDES, por Albergo 	 em HIPONA, por Mât de Cocagne 
e Uruçu, por Swallow Tail 

	
e Xema, por Sayani 

Sassafras (1 produto) 
(Sheshoon e Ruta, por Ratification) 
ULANGA 
(f)tord. julho 02, 1976 
em GALANGA, por Grey Sovereign 
e Tea Time, por Tehran 

?dy SuraUow (1 produto) 
Le Levansteil e Darrigle, por Vi/moray) 

URASE 
em STOKESIA, por 

cast. agosto 29, 1976 

MONDESIR S.A. CO C e Rosa Rosa, por 

GRUPO PEIXOTO DE CASTRO 
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(EORCF RAF 1 tOM J'OKH 
Cariú M 16.07.76 Abadia Cid Poker \1 	17.07.76 Quecidra 
Casiia F 25.07.76 Nonela Con Game M 	23.09.76 Verveine 
CcIcta 1 05.09.76 Kapanga Copeque M 	30.09.76 Quirmaus 
Chilrada E 30.09.76 Carabosse Class Poker M 	01 .10.76 l3oheme 
Chusma E 01 .10.76 Elinka Cicadria E 	01 .10.76 Yama 
Cromática F 01,10.76 Macaiba ('lick Poker M 	05, . 10.76 Rabeca 
Capitain George M 12.10.76 Racie Cap Poker F 	11.10.76 Happy Giory 
Caveli E 23.10.76 Violance Cai Poker M 	19.10.76 Nenina 
Caapeba F 31.10.76 Tolita Chie Poker M 	20.10.76 Minolta 
Couseite F 06.11.76 .Iaciana Craftv Poker M 	27.10.76 1-Iappy Music 
Camelle E 06.12.76 Madeixa Caori E 	28.10.76 Azcoitia 

CraLv Poker Ni 	31.10.76 Kedra 
(Tinch Poker E 	14.11.76 Pinch 

LAGAR EARII)OM II 
Casália V 21.07.76 Quicaniã CIa F 	08.08.76 Eikan 
Caple E 18.08.76 Santana Cannel]e E 	14.09.76 Chadai 
Cafeial M 15.09.76 Quizaga SABINUS 
Canuiiana F 16.09.76 Colonibe Cahuia F 	15.09.76 1-lampion Couri 
Chamam D'Or M 10. 10.76 Kirrna E'aitivá E 	04.08.76 Gaiiss 
Candv 1 ass 1: 29. 10.76 Candv Lane 
Cover Rox M 12.11.76 Parla 
('orncake M 15.11 .76 Noturna Cananor M 	14.09.76 Yucatana 

Cerna F 18. 11.76 Rema KIN( BtCK 
Cvprs NT 02. 12.76 Sivana Clear Cui M 	31 .08.76 Contestada 

AtíRRI:K() MAVI1RICK 
Charlador M 17.09.76 Karlouta Cahai M 	16.10.76 Paris Pike 



E RNI A t 
Caiada F 31.08.76 Raparda 
Cm 0w M 13.09.76 Undina 
Camdrim F 30.09,76 Jigana 
Coatá F 07.10.76 Nazarena 
*iisse F 25.11.76 Tamanaia 

o 
KEEVFN 

C'Est Ci Bon M 20.08.76 Junclia 
Cafiz M 12.10.76 Tarifa 
Cabralca F 04. 11 .76 Tainha Bela 

FANTOCIIER() 
Cleide F 07.10.76 Cancionera 
Chanchito M 06.11.76 Karuli 

QUIPARI)() 
Cherry Red E 15.08.76 Nubia 

iammy M 22.10.76 Sculpture 
Calapa F 26.10.76 Nigana 
Celeuma E 28.10.76 Honcy Suckle 
Caule 1' 07.12.76 Lota Consuclo 

1 IINAN 

Camerum M 28.07.76 Luliu Belie 
Clackson M 06.08.76 Quarana 
Chez Regine F 20.08.76 Badcssa 
Come On M 04.09.76 Tropical Beauty,  
Calendas E 19.09.76 Faromane 
Canárias F 05.10.76 Nena Linda 
Celga 1: 07.10.76 Frine 
Cluny E 07.10.76 NaIlie 
Cadilac F 18.10.76 Skoda 
Coal Car M 24.10.76 Fear Northing 
Certain M 25.10.76 LaCance 
Cholça 1' 30.10.76 Auriga 
Cercus M 11 .11.76 Cactus Fiower 
Cetica F 14.11.76 Poetica 
Carai E 14.11.76 Quinch 
Chanzy M 17.11.76 Onitic 
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Haras São Luiz 
O privilégio do escolho 
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NARAS 
BRASIL 

CAMPINAS!POSTO DE MONTA/COBERTURAS A VENDA 

o 

Castanho - 1963 - São Paulo 

Gujõo 
por Swallow Tail e Nuvem, por King Salmon 	- 

L 

Tordilho 	1963 - Inglaterra 

1 

L siflus 
Never Say Die e Even Star, por Abernant 

NUM 

40 

Nend Ibbie - 
Prince John e BirthdayCake, por Swoon's Son 

• 	•-.•p.w( 

F*b 

: í_! 
..., 

Tordilho - 1970 -. São Paulo 

Sirus e Querubia, por Peter's Choice 

I  

Alazão —1969 - EUA 

ki. . 
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AGÊNCIAS 

Paraná (Hipódromo do Tarumã) 

Av. Victor Ferreiro do Amoral, s/n 
Telefone - 62-3663 
(CURITIBA) 

Rio de Janeiro (Hipódromo da Gávea) 
Av. Jardim Botânico, 983 
Telefone - 274-9603 

Rio Grande do Sul 
(Hipódromo Cristal) - Casa Curva 
Avenida Gualba, s/n 

Telefone - 23-6092 
(PORTO ALEGRE) 

SUB-AGÊNCIAS E REPRESENTAÇÕES 

Distrito Federal (Brasília) 
SQN 105 - Bloco F - Conj. 401 

Telefone - 0612/72-1222 

Moto Grosso (Campa Grande) 
Jockey Club de Campo Grande 

Ruo Negreto, 500 
Minas Gerais (Belo Horizonte) 

Av. Antonio Carlos, 2.220 - Apto. 302 
Telefone - 031 2/22-9821 

Pernambuco (Recife) 
Ruo Inhuma, 13 - Madalena 

CEP 50.000 
Santo Catarina (Lages) 

Rua Louro Muiler, 853 - Cx. Postal, 305 
Telefone - 22-1470 
Rio Grande do Sul 

Alegrete 
Ruo Gaspar Martins, 459 - opto. 04 

Bagé 

Ed. Teorema, 30  andar - s/33 
Telefone - 2.3578 

Carozinho 
Jockey Club de Carazinho 

Caixa Postal. 328 
Pelotos 

Jockey Club de Pelotas 
Ruo 7 de Setembro, 351 

•1 

-t 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DO CAVALO DE CORRIDA 
Av. Linneu de Paula Machado, 875 /Cidade Jardim ISP / Fone: 212-11-44 



NARAS 
gANTA ANA DO 

RIO GRANDE 
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G TO_RUN 
1969. ESTADOS UNI DOS 

POR SICA!yBRE 

E O PRIMEIRO FILHO 
DE BOLD RULER 
A SERVIR NA 
CRIAÇAO BRASILEIRA. 

NEARCO PHAROS 
NOGARA 

POR B0.D RUER  NASRULLAH BLENHEIM II  

BOLD RULER E SICAREL [E.  
MUMTAZ BEGUM MUMTAZ MAHAL 

DISPLAY 
DISCOVERY 
______________ 

ARIADNE 
MISS DISCO POMPEY OUTDONE SWEEP OUT 

PRINCE ROSE 
PRINCE BIO BIOLOGIE 

SICAMBRE RIALTO 
SICARELLE _________________ 

SIF SUA VITA ______________ ______________ 

VATE LIOR 
VATOUT 
LADY ELINOR ROVAL MAITRESSE ________________ 

ROYAL MISTRESS TEDDY 
TOUT PARIS 

* 
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Persian GuIf ou Hurry On 
Precipitation ouble 	Life 

Supíeme Court Fair Trial 
Ancient 	Lights 

Forecourt Overture  
Castanho - 1957 Borealis 

Brurneux 

Queen of Light Aurora 
Donatelio 	li Picture 	PIay Amuse 
Ksar 

Fort Napoleon 
Tourbilion uran 

harmante Roquebrune 
Motrico 
Medéa  

astanha - 1959 Astérus Formastérus 
Formose 

Tacy Tomy li 
Tocaia 

Quadrilha 
1' 

1 Alazão/1967/Argentina 

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 Rutino 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. 

 



!ordi lho/1966/S. Paulo 

Grande 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. 110, 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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Rsar Bruleur 

rourbilion 
Kzil 	Kougan 

Fo 	Napoléon uuruan uuruar 	11 
Banshee 

Alazão, 	1947 Radamés 
Mot nco Martigues 

Roquebrune Tedd 
Medéa 

Relizane 

Badíuddin Blandford 

Blackamoor Mumtaz Mahal 

Apple Cider Pommern - 

Bariloche 
Mount Whistle 

Tordilha, 	1958 Maranta 
Solario 
Mispec 

Ükayania Formastérus 
Haylette Marion 
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• Ganhador do Railway Stakes, Gr. 111 e do Tetrarch Stakes, Gr. III. 	 qL 

• 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 
1ORUMBI 

GUARAREMA, Est. de S. Paulo/ Proprietário PAULO DE ARRUDA MIRANDA 


