


Ganhador de dez provas, inclusive os GGPP 
Instituto Nacional de Actividad Hipica -
Internacional, San Isidro e Presidente da 
República - Internacional, Cidade Jardim, 
Ambas do Gr. 1. venceu ainda os clássicos 
General Alvear e Arturo Y Rufino Luro, na 
Argentina e os GGPP Salgado Filho (Gr. li) e 
Presidente Emilio Garrastazu Médici (Gr. Ili), 
na Gávea . 

Alojado na seção de Campinas dos 
Haras São José e Expedictus. 

Alazão/196 7 /Argentina 

Ancient Lights 
Castanho - 1957 

Charmante 
Castanha - 1959 

Supreme Court 

Queen of Light 

Fort Napo leon 

Quadr ilha 

Persian Gu lf ou 
Precipitation 

Forecourt 

Boreal is 

Picture Play 

Tourbillon 

Roquebrune 

Formastérus 

Tacy 

Hurry On 
Doub le Life 
Fair Triai 
Overture 
Brumeux 
Aurora 
Donatello li 
Amuse 
Ksar 
Durban 
Motrico 
Medéa 
Astérus 
Formose 
Tomy li 
Toca ia 



Estrada da Graciosa, km 12 - tel. 52.1327 
CURITIBA-PR 

ProdUÇãO De 1966 a 1979 os produtos do Haras Palmital ganharam r:iais de 500 
corridas, destacando-se os ganhadores clássicos GAUCHINHA LINDA - OZU - GIANT 
- GIRL - LUNARD - NOGI - NORNE - OAGI - OEIRANA - ORFF -
ORLANDO - PEPONE - QUERANDI - TATSU e ZANOQUINHA 

Garanhões O Haras Palmital conta com os serviços de 

CIGAL Alazão, Inglaterra, 1958, 
por Alycidon - Cabriole, por Bozzetto. 

KING'S CA TCH 
Alazão, Inglaterra, 1968, 
por Tin King - Butterfly Net, 
por Golden Cloud. 

Studs 

GIANT Alazão, Brasil, 1964, 
por Cigal - U nista, por Angelico. 

RIBQSQN Castanho, Inglaterra, 
por Ribero -Freeholder, 
por Pinza. Em co-propriedade 
com os Haras Mauá e Miraldo. 

R!O DE JANEIRO: Walter Miguel Aliano •Gávea•Grupo 2 •Tel. (021) 246-2520 
SAO PAULO: Treinador: J. F. Santos•Cidade Jardim• Grupo 16 

Superintendente: Dr. Ricardo Rezende Barbosa•Tel. (011) 210-0767 



HARAS 
SANTA ANA 

DO RIO GRANDE 
Bagé • ltapoã 

Rio Grande do Sul• RS 

REPRODUTORES EM ATIVIDADE-1980 

CRYING TO RUN Cast. Esc., E.U.A ., 1969 

Bold Ruler-Sicarelle, por Sicambre 
, 

EGOISMO Cast. Esc . Brasil, 1961 

Alberigo-U rgência, por Swallow Tail 

JASMIN Alazão, Brasil, 1965 

Fort Napoléon-Pirita, por Formasterus 

MOGAMBO Alazão, Uruguai , 1973 

Ujier-Yaguasa, por Choir Boy 

ST • CHAD Alazão, Inglaterra, 1964 

St. Paddy-Caerphilly, por Abernant 

WALDMEISTER Cast. Esc. Inglaterra, 1961 

Wild Risk-Santa Isabel, por Dante 



- !i -- -- -- -- -- -- -- -Cast., 1974, E.U.A., Vaguely Noble-Sale Day, por To Market 

Campanha : 
Aos 2 anos: Correu três vezes, vencendo o W illiam H ill Futurity, 

Gr. 1 (Doncaster, l 609m) e o Chesterton M aiden Stokes 
(Newmarket , l 609m) . T erminou em segundo lugar em sua 
corrida de estréia . 

Aos 3 anos: Correu seis vezes, ganhando o March Stokes 
(Goodwood, 2800m) . Foi segundo no Ladbroke Craven Stokes, 
Gr .1 11 (Newmarket, 1609m) e no Geoffrey Freer Stokes, Gr.11 
(Newbury, 2600m) . 

Aos 4 anos : Correu quatro vezes, finalizando em terceiro no John 
Porter Stokes, Gr.11 (Newbury, 2400m) . 

O bteve em prêmios a so ma de ( 50 .420. 

Pedigree : 
VAGUEL Y NOBLE - Grande ganhador clássico e um dos mais 

destacados reprodutores da atualidade . Pai de inúmeros "sto
kes winners " no Inglaterra , França, Itália, Irlanda e nos Estados 
Unidos . 

SA LE DA Y - Ganhadora de 12 corridos , inclusive o Spinster 
Stokes, Gr. I; Falis City Hondicop, Gr.111. Segundo colocado no 
Delaware Ooks, Gr.I. Al ém de SPORTING YANKEE produziu 
mais dois ga nhadores, inclusive Amazer, ganhadora do Prix de 
Royollieu, Gr. 11 1; segundo no Pri x de Pomone, Gr .1 11 e Prix de 
Minerve, Gr.111; terce iro no Prix V ermeille, Gr.I e Conadion 
lnternotionol Championship, Gr.I. 

SEUS PRIMEIROS PRODUTOS ESTREIARÃO EM 1981 

---
Pertence a um Sindicato de Criadores 
Alojado no Haras São Miguel Arcanjo 

CAMPINAS - SP 

-----



CAST., ARGENTINA, 1970, por EL CENTAURO-SHARP, por TATÁN 

KURYAKIN 
Fez campanha nos EUA, onde obteve 5 vitórias, inclusive o Diplomar Way Handicap 

(1.600 m). Foi segundo no Stars and Stripes Handicap (l.800 m, Gr. II) e no Charles 
W.Bidwill Memorial Handicap (l.800 m). KURYAKIN é irmão próprio de CIPOL, 
ganhador da Polia de Potrillos (Gr. I), GP Jockey Club (Gr.I) e Clássico América (Gr. III) , 
reprodutor clássico na Argentina. 

EL CENTAURO 
Grande ganhador na Argentina, obteve 6 vitórías em 11 apresentações, inclusive o GP 

Carlos Pellegrini (Gr.I), GP de Honor (Gr.I) e Clássico General Belgrano (Gr.II). Pai de 
inúmeros ganhadores, entre os quais os "clássicos" Cipol, Duncan, Martinet, Appel, 
Aerolito, Circinus, Dearman, Ellenore e Stallwood. 

SHARP 
Ganhou 4 corridas, inclusive o Clássico General Francisco B.Bosh. Além de Cipol e 

Kuryakin, produziu os ganhadores Smasher, Shiril, T ang e Scalpel. 

Os primeiros produtos de KURYAKIN estrearão em 1981. 

Pertence a um sindicato e está alojado no 

"A~A/ V~Tô~~A 
Prop. Oscar G. Machado 



.. 

EARP 
Haras Coronel Bento 



HARAS 
TAMANDARE' 

DE ALCIDES COLTRI E RUBENS GRAHL 

TAMANDARÉ - CURITIBA - PR - TEL. (0417) 57.1901 

CASTANHO I 1969 

XASCO-TEIGA, POR AL MABSOOT 

, 

Líder da distância da milha, IN
DAIAL ganhou 16 provas, inclusive 
os GPs Prefeito do Município de São 
Paulo (Gr. li), Cidade Jardim (2 
vezes), Presidente da República 
(Gr. 1), Salgado Filho (Gr. li), 2 
vezes; José Carlos de Figueiredo 
(Gr. Ili), 2 vezes, e Gervásio Seabra 
(Gr. 111), na Gávea. Foi segundo 
colocado nos GPs Estado da Guana
bara (Gr. 1) e Gervásio Seabra (Gr. 
Ili), na Gávea. Terceiro nos GPs 
Presidente Emílio Garrastazu Mé
dici (Gr. Ili), 2 vezes, e Presidente 
da República (Gr. 1), Gávea. Quarto 
nos GPs Linneo de Paula Machado 
(Gr. Ili) e Presidente da República 
(Gr. 1), Cidade Jardim. 

Os primeiros produtos de IN
DAIAL nasceram em 1 977. 

EU ALAZÃO I 1962 

ADIL-SCOTTISH DILEMMA, POR SCOTIISH UNION 

Ganhador de 21 corridas, in
clusive o GPs Paraná (Gr. li), Duque 
de Caxias, Dino Bertoldi, Farid Su
rugi, no Tarumã; Clássico 9 de Ju
lho e GP Governador do Estado, em 
Cidade Jardim. Irmão próprio dos 
excelentes ganhadores Jahuita e 
Nanquim e materno do reprodutor 
Levino e da ganhadora clássica 
Fulana. 

MASTERÉU é pai de Lendário, 
· ganhador de 6 corridas, inclusive a 

Taça de Ouro (Gr. 1), Gávea, segun
do colocado nos GPs Independência 
e Presidente do Jockey Club do 
Paraná, no Tarumã. Entre outros 
bons produtos de MASTERÉU figu
ram Laocoonte (6 vitórias), Lasam 
(6 vitórias), Maresol (6 vitórias), 
Ater (5 vitórias), Ciranita (3 vitó
rias) e Midália (3 vitórias). 



Não de~e seu puro sangue 
as moscas. 

Na hora de prote-
• ger seu puro--sangue 

das moscas e pulgas .. 
que tanto irritam os . . .. 
an1ma1s ... ex1Ja um 
produto que seja 
rápido como 

ele: exija Bolfo. 
Bolfo tem rápida 

ação inicial e 
longo poder resi-
dual. E amplamente 
seguro, tanto 
para o animal como 
para o tratador. 
Podendo ser aplicado 
inclusive com as 
maos. 

É só polvilhar Bolfo 

sobre as camas das 
baias, box, estábulos 
e esterqueiras ou 
qualquer outro foco, 

e pronto: 

. . 
os an1ma1s 
estranhos 
deixam a raia 
como um foguete. 

Use Bolfo. Uma 
barbada. 

E1' hoHo 
.... ~ ... 

--.... __ _ 
====- .... 
==-~-=-- -. 

Bolfo elimina os parasitas e tranqüiliza os animais. Se é Bayer é bom. 



PROPRIEDADE DE UM 
SINDICATO 
ALOJADO NO HARAS 
MORRO GRANDE, CAMPINAS 

Golden Swan ganhou duas cor
ridas e colocou-se cinco vezes 
em treze apresentações . Foi se
gundo no Blue Riband Triai Sto
kes, Gr. Ili (l .700m). Seu pai, 
Crepello, ganhou os 2 .000 Gui 
néus e o Derby de Epsom, tendo 
sido reprodutor de grande 
sucesso. 

.. 

• 

Secret Session produziu tam
bém Rock Roi (Prix du Cadran, 
Gordon Stokes , Goodwood 
Cup e Doncaster Cup), repro
dutor na Austrália e Mil lenium 
(Prix de Guiche, Prix la Force) e 
reprodutor de sucesso no Brasi 1. 

' . 
COBERTURAS A VENDA 

PELAS CARTAS DE MONTA DO 
---------~--10 llEY 1 B DE SÃ ~~LJLO 
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REPORTAGEM 

Haras Torrão de Ouro, 
originário do amor do 
pr·:>prietári o pelos 
esportes hípicos 

TÉCNICA 1 

Franco Varola, com o 
inicio do estudo sobre 
tipologia fun c ional do 
puro sangue de cc ~r i das 

TÉCNICA li 

Caracterí sti cas dos 
ganhadores 
do Derby em 1979, 
por John A iscan 

VETERINÁRIA 1 

Alimentação do cavalo de 
esporte. Roberto T. 
Losit o de Carvalho, da 
ESALQ-USP 

VETERINÁRIA li 

O uso de hormônios em 
equinos, segundo 
trabalho dos professores 
H. Merkt e E. Klug 

CLÁSSICOS 

As provas c lássi cas 
disputadas nos 
princi pais prados 
do Pais 

ESTATÍSTICAS 

Números relat ivos 
aos hipódromos 
de Cidade Jardim , 
Gávea e Tarumã 

•ANUNCIANTES• 
Agro-Pan , 105; Banco Econômi co SA, 89; Baye r 
do Brasil SA, 81 ; Breeders Dream, 94; Co ndomi
nio Golden Swan, 82; Condomíni o Kuryakin, 78; 
Condomínio Sport ing Yankee, 77; Haras Corone l 
Bento, 79; G. Aron son, 149; Haras Cal unga, 150; 
Haras Eduardo Guilherme, 140; Haras Expert , 151 ; 
Haras Fronteira, 148; Haras Guayçara, 142; Haras 
lnter lagos, 84; Haras lpíranga, 145; Haras Lar issa, 
152; Haras Morumbi , 156; Haras Pa lmital, 75; Ha
ras Santa Ana do Ri o Grande, 76; Hara~ San ta Ma
ria de Araras, 143; Haras São José e Expedic tu s, 
74; Haras São Lu iz, 139; Haras São Mi guel Arcanj o, 
144; Haras São Silvest re, 147; Haras Tamandaré, 
80; Haras Torrão de Ouro, 153, 154 e 155; Haras 
Verde e Pret o; 141 ; O Estado de S. Paul o, 135; 
SCPCCSP, 146; The Stat is ti cal Record , 145. 

NOSSA CAPA: 
Haras Torrão de Ouro 

•EDITORIAL• 

Amparo e estímulo 
, . necessar1os 

Os altos índices inflacionários, que afetam todos os setores da 
vida nacional , também atingem, naturalmente, proprietários e cria
dores de cavalos de corrida. Deixam antever, ainda , dias , senão difí
ceis, pelo menos apertados para o nosso turfe, notadamente para as 
chamadas pequenas entidades e para aqueles que em torno delas 
gravitam. 

Em termos próprios, autoridades e economistas de renome, 
quer nacionais , quer estrangeiros, já afirmaram que , em tempo de 
Brasil, não é possível fazer previsões a longo prazo, pois tudo sedes
morona em anos, ou mesmo meses, de realidade. 

E o turfe , integrado em todo esse contexto econômico-social
financeiro, não pode fugir à regra. 

Não é possível programar, com exatidão , sequer orçamentos 
anuais, quanto mais planos plurianuais. As receitas , boas num mês , 
mostram-se insuficientes no seguinte ou, na melhor das hipóteses, 
no semestre posterior , como reconheceram as próprias autoridades 
públicas ao programarem a nova política salarial. 

Esse fenômeno, que também atinge, para tratarmos apenas do 
setor turfístico , as grandes entidades , marca mais seriamente os pe
quenos clubes, onde o poder financeiro , destinado à faixa de entrete
nimento, nos relativamente reduzidos agrupamentos populacionais , 
respectivo , já se acha praticamente exaurido. E , tanto as grandes , 
como as pequenas entidades, apenas contam com um fator para o 
aumento de suas arrecadações, o do crescimento , quase sempre ve
getativo, do movimento de apostas. 

São esses pequenos clubes, mais profundamente atingidos , que 
não podem deixar de reajustar seus servidores , face a compromissos 
trabalhistas; não podem fugir à aquisição de utilidades e serviços, de 
preço sempre crescente para , pelo menos , conservação do seu patri
mônio; e, quase sempre , nem podem , sequer de longe , acompanhar 
as necessidades reais no que se refere à distribuição de prêmios. 

Para esses pequenos clubes , células imprescidíveis para o desen
volvimento das atividades turfísticas em geral e, em particular, da 
criação do puro sangue , que precisa voltar-se a atenção dos dirigen
tes da Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional, para 
lhes dar maior estímulo e amparo, garantindo-lhes a sobrevivência. 

Diret or: Edmundo Pires de Oliveira Dias - Gerente: Sarnir Abujamra - Edi tor·chefe: Carlos C. Borba - Assi stente de Produçao: Luiz de Almeida Andreoli - Diag ramaçao: Valter Trevlean - Assi stente de Diagramaçao: Slnval Queiroz - Fotograf ia: Edlson Chleregattl - Consul tores: Henrique Assumpçilo; Vicente Chleregattl - Colaborad ores : Carlos Roberto Mar· tina Costa; Mette L Von Lezana (t raduçao); Déclo Chleregattl (fot os); César Augusto de Paula ; Mário Terra (Uruguai); Maria do Socorro F. Alves - Correspondentes: Rio de Jane1ro -Odyr do Couto; Jockey Club Brasilei ro, Fone: 274·5247 - Rio Grande do Sul - Nestor Magalhães, Jockey Clu b do Rio Grande do Su l· Fones: 49·1470 e 49·1843 - Serv iços Especiais: Agência O Estado: The British Racehorse - Administraçao: Alcldes Outra . 
"Turl e Fomento" é publicada, blmestralmente, por Revista Turl e Fomento Lida ., Avenida Llnneu de Paula Machado, 775, Silo Paulo, Brasil (Fone: 211 ·4011 . Ramal 89) e executada pelos serviços de fotocomposlçio, fotomontagem e Impressão da Editora Ave Maria Lida., Rua Martim Franc isco, 656, São Paulo. Fotolitos em cores da Grafcólor Reproduções Gráficas Ltda. , Rua Climaco Barbosa, 72, São Paulo. Lembramos às pessoas eventualmente Interessadas que todo o materlel , Inclusive totogrâflco, publlcado neste exemplar não poderâ serre· produzido ou utilizado de qualquer forma sem autorização expressa da Revista Turf e Fomento Lida. 



RED CROSS 
Cast. 1972, por Crepello-Red Velvet, por Red God 

RED CROSS, ao dirigir-se para a partida do Mill Reef Stakes, prova que venceu com facllldade. 

Além do Mill Reef Stakes, Gr. li, RED CROSS venceu 

também o Berkshire Stakes, Newburv, e o Chesham 
Stakes, Royal Ascot. Total em prêmios: .e17.113. 

ÍNDICE DE FERTILIDADE DE 1976 A 1979 
(QUATRO TEMPORADAS): 88,98o/o 

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

Em São Paulo - Al. Cleveland, 444 (Dr. Michael Perlman) Fone: 220-2311 
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•REPORTAGEM• 

A ligação com os 
esportes hípicos originou o 

Haras Torrão de Ouro 
Roberto Reichert, o proprietário do Haras Torrão de Ouro, sempre esteve ligado aos esportes hípicos. 

Praticou equitação, salto e pólo. Foi criador durante alguns anos de animais para essas finalidades 
esportivas. O seu encaminhamento para a criação do puro sangue inglês foi apenas questão de 

oportunidade, já que um empreendimento desse tipo exige terras adequadas. Encontradas estas, de 
privilegiada localização, próximas a Santo Antonio de Posse, o programa seguiu naturalmente. 

A séde do haras. 



• REPORTAGEM• 
O acesso ao haras - seção Santo Anto

nio de Posse - é feito pela rodovia que liga 

Campinas a Mogi Mirim. O haras está situa

do a apenas 5 quilômetros de Santo Antonio 

de Posse, por estrada vicinal , que oferece 

ótimas condições de tráfego, em qualquer 

época. 

Área 
O Haras possui 340 hectares (cento e 

quarenta alqueires paulistas) de terras de 

boa qualidade e com topografia ondulada. 
Seu Ph fica em torno de 6 ,00, sendo que to

da essa área é coberta de soja perene, culti

vada nos últimos trinta anos, em regime de 

"campo de cooperação " . Ressalta-se que a 

soja perene, além de muito apreciada pelos 

animais, é fator importante no aumento da 

produção de leite nas éguas. 
Isto continua sendo um fator positivo , 

pois as terras são naturalmente adubadas 

pela constante nitrogenização do solo, em 

razão da presença da legum inosa e pelo de

pósito sempre constante de grande quanti

dade de matéria orgânica a elas incorporada. 
As depressões mais acentuadas do ter

reno foram ocupadas por áreas de reflores

tamento e por lagos artificiais , que propor

cionam ao local um aspecto agradável e pi

toresco. 

Recursos hídricos 
A propriedade é altamente favorecida 

em recursos hídricos, contando com eleva

do número de nascentes de água potável , 

de qualidade comprovada. Estas permitem 

um suprimento, em quantidade suficiente, 

mesmo durante os períodos de grandes es

tiagens. Os lagos favorecem , ainda, a irriga
ção completa de todos os piquetes. 

Piquetes 
Os piquetes foram distribuídos estraté

gicamente, de forma a facilitar o acesso di

reto dos animais para cada grupo de cochei

ras. Possuem tamanho variad o de 2 a 7 hec

tares . As pastagens são consti tuídas de 

gramíneas " kikuio" , " rhodes", " transvaa l" e 

"Coast Cross " . Todos os piquetes estão 
consorciados com leguminosas. 

Curvas de nível 
Segundo o criador, as curvas de nível em 

piquetes, mesmo nos de grandes propor

ções , não são aceitas por muitos criadores . 

Julgam que prejudica o galopar livre dos po

tros, podendo ser a causa de sérios aciden

tes. No Torrão de Ouro, contudo, face à con
formação ligeiramente ondulada, elas foram 

adotadas. Construídas largas e suaves, per

mitem o livre galope dos animais , sem o me

nor risco. Acredita o criador que elas pro

porcionam aos potros um maior equilíbrio e 

agi lidade, favorecendo o seu desenvolvi

mento, além de, naturalmente, ev itar qual

quer processo de erosão. 

Métodos 
O " Torrão de Ouro" cria seus animais 

em regime de liberdade total. Acredita o 

criador que isso torna os animais dotados 
de maior rusticidade, menos suscetiveis 

às doenças , mais fortes e melhor desenvol

vidos. Apenas são recolhidos às cocheiras 

para arraçoamento, às 6 e às 16 horas. De

pois de alimentados, são submetidos a um 
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Potranca de sobre-ano por Honey Bear. 

processo de limpeza, a uma verdade ira "toi 

lette". Apenas os prod utos com menos de 

um mês permanecem nas cocheiras du ran

te a noite, sendo ainda recolhidos durante o 

dia, quando o calor é muito intenso. 

Colaboração 
Conta o criador que, quando da funda

ção do haras, teve a inestimável colabora

ção do Posto de Fomento Agro Pecuário 

" Luiz Oliveira de Barros" , mantido pelo Joc
key Club de São Paulo, nas proximidades de 

Campinas, através de seu supervisor, o dr. 

Ulrich Ralp h Rein er. Esclarece que conti nua 

utilizando sempre os serviços desse estabe

lecimento, que considera de grande utilida

de. Enaltece, de outra parte, a colaboração 

do seu amigo, Pl inio Assumpção, principal 

mente no que se refere ao estudo de "pedi 

grees" , do veterano Mário de Almeida, trei 

nador que o orientou no preparo dos ani

mais de sua propriedade, aconselhando-o 

em todos os instantes, bem como do Mé

dico-Veterinário , Dr . José Luiz Pinto 

Moreira, que presta eficiente assistência 

ao Haras. 

Pessoal 
Roberto Reichert reside no haras e afir

ma que a presença do proprietário é uma 

grande vantagem. Afirma, contudo, que 

considera fundamental que os empregados 

gostem de animais , condição que favorece 

muito o aprendizado a elementos novos e 

sem experiência. 
Genesio de Aquino Cavalcante é o admi

nistrador geral da fazenda. Tem 56 anos e 

todo o seu passado ligado a vida do campo. 

Segundo seus auxi li ares , é bom e justo, 

mas extremamente rigoroso, principalmen

te quanto a preceitos de higiene. 
Aparecido Teixeira está no haras desde 

sua fundação. Depo is, vem Aparecido da 

Silva, o encarregado dos reprodutores . Os 

outros, Alberto Torres e Jair dos Santos, 

são mais novos. São todos , seg undo o cri a

dor, auxiliares dedicados e trabalhadores . 

E, o que é mais importante, conscientes do 

trabalho de equipe que executam . Um des

taque para Anisi o, o encarreg ado da manu

tenção e correção dos cascos dos animais. 

Anisio está no haras desde a sua fundação 

e seu trabalho , elogiado mesmo pelo espe

cialista inglês que recentemente nos 

visitou , é excelente. 

Filosofia 
O criador não considera válida a criação 

do puro sangue ing lês como simp les " hob

by". Afirma que ela deve ser encarada com 

bastante seriedade, como uma verdadeira 

empresa, devendo ser orientada, pelo me
nos, no sentido de possibilitar um equ ilíbrio 

salutar entre despesa e receita. 
Hoje, a competição é grande, cada vez 

maior, como se vê pelos excelentes resulta

dos obtidos por alguns haras novos, frente 

aos tradiciona is. Isto, diz Roberto Reichert , 

entusiasma, aumenta a disputa e motiva o 

progresso. 

Opção 
Chamado a optar, entre ser proprietário 

ou cr iador, o titular do Haras Torrão de Ouro 

ficaria com a segunda atividade. Mas o me

lhor mesmo, é se r proprietário e criado r, co

mo é o seu caso , pois é indiscutível o prazer 

de possuir um animal , que viu nascer, cres

ce r e trein ar e, finalmente , brilhar nas pistas. 
Como proprietário , " senti muitas ale

grias com a clássica Funny Sun, vencedora 

de várias provas importantes e agora já na 

reprodução . Como criador, contudo, as 

maiores emoções ainda estão por vi r, na es

perança de poder criar um craque. Esta es

perança é a minha maior motivação" . 
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À-la-Page, com produto macho de 1979, por Honey Bear. 

Início 
Whitch e Whim foram os primeiros ani

mais de corridas adquiridos pelo criador. 
Oriundas do tradi cional H aras São 
Bernardo, as duas éguas portam excelente 
corrente sanguínea. A primeira é uma filha 
de Escoria l e King's Fancy, por Faublás , e a 
segunda, de Pass the Word e Quennaille , 
por Eviva Violon . Justamente em razão da 
origem, ambas terão sempre um lugar ga
rantido no " Torrão de Ouro", pelo menos 
por sentimenta lismo. · 

Whitch é irmã materna dos excelentes 
corredores Quiz , Rastacuer e Unrelenting , 
tendo os primeiros produzido ótimos ga
nhadores, inclusive clássicos. Whim, por 
sua vez, é irmã própria de Manace, mãe do 
clássico Vandal e materna da clássi ca Pho
to Finish, de Hymne, mãe de Tonnerre e da 
clássica Telina. 

Nova fase 
O criador dá por encerrada a primeira 

etapa do seu trabalho , já que o Haras Torrão 
de Ouro está definitivamente implantado, 
quanto as construções e pastagens. Nes
ses seis anos de trabalho e aprendizado, 
procurou se lecionar seu plante l, buscando 
sempre, dentro do possível , a melhor quali
dade. 

Conta em seguida, o criador, que agora 
entra definitivamente na segunda fase . Está 
terminando a cons tru ção de um segundo 

estabe lecimento de criação, de proporções 
menores, no Posto de Fomento do Jockey 
Club, em Campinas, denominado Haras Tor
rão de Ouro - Seção de Campinas - e já 
chamado pelos amigos de " Torrãzinho " . 
Nesse novo estabelecimento ficarão sedia
dos os reprodutores, já que as éguas al i per
manecerão apenas durante o periodo de co
berturas e parição. Depois , com prenhez 
comprovada, voltarão com suas crias para 
Santo Antonio de Posse. 

Matrizes 
O plantel de éguas do Haras Torrão de 

Ouro compreende, no momento, 44 cabeças , 
algumas recentemente integradas à criação. 
São elas: 

A·LA·PAGE - Brasil, por Viziane-Quelle 
Nymphe, por Ligonier. 
ALEANDRA - Argentina, 1975, por Ancien 
Lights·Piú Bellissima, por ln The G!oaming, 
colocações clássicas, na Argentina. 
ALTISSIMA li - Argent ina, 1975, por Ver
vain-Samar, por Atlas, 3 vitórias, em Cidade 
Jardim. 
ANUBIENNE - Brasil, 1974, por Pa ss The 
Word-Nubienne, por Takt . 
BE NICE - Brasil, 19 75, por Zenabre-Certe
rita , por O/d Fashioned, 1 vitória, em Cidade 
Jardim. 
BOB'S HOPE - Brasil, 1975, por Pass The 
Word-Patience, por Gaudeamus, 1 vitória, 
em Cidade Jardim. 
BORN FREE - Brasil, 1975, por Pass The 

Word-Renommé, por Fablás . 
BORN TO RUN - Brasil, 1975, por Pass The 
Word-Quenaille, por Eviva Violon. 
BYRELKO - Brasil, 1975, por Relko-Damara, 
por Aggressor. 
CERTERITA - Brasil, 1966, por O/d Fashio· 
ned-Hunga rian Rapsodie, por Violoncel/e. 
CON GARRA - Brasil, 1976, por Duke Of 
Ragusa-Cohaze, por Coaraze. 
CON PATIENCE - Brasil, 1976, por Earldom 
11-Patience, por Gaudeamus. 
CON TE - Bras il, 1976, por Ar/equino 11-
0iselle, por Faublás . 
DANCING FEET - Argentina, 1973, por Dan 
Kano Easy Feet, por Saint Crespin Ili, 1 vitó· 
ria, na Gávea. 
DANA MILL - Argentina, 1974, por Dan Ka · 
no-Millpond, por Worden li . 
DO BELIEVE - Argentina, 1974,porDanKa
no-So Good, por Scratch. 
DOCINHA - Brasil, 1970, por lnterlagos· 
Diaflette, por Violoncelle , 5 vitória s, em Ci
dade Jardim . 
DONNA MARINA - Inglaterra, 1969, por 
Astec-Padus, por Anwar, 1 vitória, na França . 
EMERALD FLEET - Bra sil, 1973 , por Fleet 
Son-Autacena, por Jangá s, 1 vi tória, em Ci
dade Jardim. 
FUNNY SUN - Argentina, 1975, por Solazo· 
Rippey Lyn, por Hans-Sachs, 8 vitórias, em 
Cidade Jardim, incluindo o Clássico /n de· 
pendência, Cidade Jardim; 2.0 nos GPs. Ma· 
jor Suckow (Gr. /}, Cordeiro da Graça (Gr. li}, 
Gávea; Proclamação da República (Gr. li) e 
no Clássico Erasmo T. de Assumpção; 3.0 no 
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GP. Associação Bras ileira do s Criadores de 
corrida (Gr. /) e no Clássico Erasmo T. de As
sumpção, em Cidade Jardim; 4.° no GP. Ma
jor Suckow (Gr. /), Gávea e no Cláss ico Pre
siden te Jú l io Mesquita, em Cidade Jardim. 
GOOD HOPE - Brasi l, 1976, p or Quiz
Xa nacy, por Antelami 
IDES OF MARCH - Argen tina, 1975, por 
Brave Emperor-Devilish Ear/y, por Grey 
Dawn li, 2 vi tórias, em Cidade Jard im. 
LEVANTE - Inglaterra, 1972, por Levmoss
Padante, por St. Paddy. 
MERCI MADAME - lngla tera, 1975, por No 
Mercy-Scandale, por Vilmo rin . 
MOON BLISS - U. S.A. , 1965, por Moony
Minno w, p or Wa r Admirai, 1 vi tória, nos Es
tados Unidos. 
NEVER LATE - Brasil, 1962, por Faublá s
Gone Wi th The Wind, por Tehra n, 1 vitória, 
em Cidade Jard im. 
NICOLETTE - Bras il, 1967, por Lucidon
Orag e, p or Dernah, 1 vitória, em Cidade Jar
dim. 
NONCHALANCE - Brasil, 1962, p or Gau
deamus-Heure Bleue, por Té léférique, 1 vi
tória, em Cidade Jardim . 
OKABULA - Brasil, 1976, por Paddy 's Light
Kabula, por Kazan. 
OISELLE - Brasil, 1963, p or Fa ublás-Don
zelle, p or Téléférique, 4 vi tória s, em Cidade 
Jardim. 
PAIXONITE - Bra si l, 1966, por Cad i-Pas
s ion, por My Lave. 
PATIENCE - Brasil, 1964, por Gaudeamus
Prosodie, por Prince Rose, 5 vitórias, in
c lu indo o Clá ssico Presidfjnte Luiz Alves, 
Gávea e o Prêmio Candido Motta, Cidade 
Jard im; 2.0 nos GPs. Diana (Gr. /), João Ceei
/ia Ferraz (G r. li) e os Clássicos Firmia no 
Pinto e Pre sidente Antonio Netto e nos Prê
m ios Barão de Pirac icaba e Candido Egydio 
de So uza Ara nha; 3.0 no Prêmio Presidente 
Lu iz Ol iveira de Barros, em Cidade Jard im. 
QUENAILLE - Brasil, 1965, por Eviva 
Violon-La Indiana, por Black Devi/, 2 vi tórias, 
em Cidade Jardim. 
QUERITE - Brasil, 1972, por Zuido-Enase, 
por Alberi90, 1 vi tória, em Cidade Jardim . 
RENOMMEE - Brasil, 1966, por Faublás
Happy Melody, por Vio lonce lle. 
TAQUINE - Brasil, 1968, por Pass The 
Word-Never Late, por Fa ublás. 
TEMPESTADE - Brasil, 1968, por Sing 
Sing-Temeraire, por Tenerani, 5 vi tórias, em 
Cidade Jardim. 
THEIA - Argentina, 1974, por Goabund/e
Ta niga, por Tahoe. 
WHIM - Brasil, 19 71, por Pass The Word
Quenaille, por Go Drake. 
WHITCH - Brasil, 1971 , por Escoria l-King 's 
Fa ncy, por Faub /ás, 5 vitó rias, em Cidade 
Ja rd im. 
ZARUMBA - Bra sil, 1974, por Vizian e
Ya rumba, por Garapa /ida, 2 vi tórias, em Ci
dade Jard im . 

Produção 
Foi es ta, nos últ imos anos, a produção 

do Haras Torrão de Ouro: 

1977 
DESTIN - macho, por Duke of Ragusa-Be
be th , por Jo ur et Nui t Il i . 
DAMA PRETA - fêmea, p or Link-Paixonite, 
por Cadi. 
DE QUARTIER - macho, por Quart ier Latin
Moon Bliss, por Moony. 
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O titular do haras e o reprodutor Honey Bear. 

DUKE BOY - macho, Duke of Ragusa-Ugé
ria, por Xa sco. 
DAYTHROUGH - fêmea, por Sa i/ Th rough 
Levan te, por Leyvmoss. 
DERBY WINNER - fêm ea, Alt ier-Taquine, 
por Pass The Wo rd. 
DOCUMENTO - macho, Breeders Dream
Donna Marina li, por As tec. 
DUKE BEAR - macho, Honey Bear-Quel/e 
Nimphe, por Ligonier. 
DE SORTE - macho, por Lucarn o-Tempes
tade, por Sing Sing. 
DE GARRA - fêmea, por Honey Bear-Nico
lette, por Lucidon. 
DOBRÃO DE OURO - macho, Honey Bear
Jubiabá, por Kameran Khan. 
DAMA DE SORTE - fêmea, por Head Table
Wh im, por Pass The Word. 
DAMA LOIRA - fêmea, por Duke of Ragusa
Certerita, por O/d Fashioned. 
DIEZ PUNTOS - macho, Honey Bear
Cohazé, por Coaraze. 

1978 
ESPECIAL GIRL - fêmea, por Honey Bear
Nicolette, por Lucidon. 
ETA LINDA - fêmea, por Duke of Ragusa
Levante, por Levmoss. 
ETA SORTE - fêmea, por Honey Bear-Pa
tien ce, por Gaudeamus. 
ETA JÓIA - fêmea, por Honey Bear-Certe
ri ta , por O/d Fas hioned. 
ESPECIAL NYMPHE - fêmea, por Honey 
Bear-Quel/e Nymphe, p or Ligonier. 
EN VOGUE - fêmea, por Honey Bear-Whim , 

por Pass The Word. 

EXTRA SWEET - fêmea, por Honey Bear
Quenaille, por Eviva Violon . 
EMERGENTE - macho, por Honey Bear
Anubiénne, por Pass The Word. 
ESPECIAL HONEY - femea, por Honey 
Bear-Paixoni te, por Cadi. 
ESPECIAL RAGUSA - fêmea, por Duke of 
Ragusa-Queri te, por Zuido. 
ESPECIAL FRIEND - macho, por Honey 
Bear-Moon Bl iss, por Moony. 
EXTRA GIRL - fê mea, por Honey Bear-A
La-Page, por Viz iane. 

1979 
FLOWERS MADAME - fêmea, por Honey 
Bear-Merci Madame, por No Merc i. 
FAIA FILL Y - fêmea, por Honey Bear-Cer
terita, por O/d Fashioned. 
FREE PEOPLE - macho, por Duke of Ra
gusa- Paixon ite, por Cadi. 
FOUR SEASONS - fêmea, por Duke of Ra
gusa-Donna Marina li , por Astec. 
FIGHT FAIA - macho, por Honey Bear-Ta
quine, por Pass Th e Word. 
FREE NIGHT - fê mea, por Honey Bear-Born 
Free, por Pa ss The Wo rd. 
FUNNY SKY - macho, por Honey Bear-Moon 
Bliss, por Moony. 
FRAU EVA - fê mea, por Honey Bear-Anu
biénne, por Pass The Word. 
FREE BIRD - macho, Henri Le Balafré
Oiselle, por Faublás. 
FRAU QUERITE - fê mea, por Duke of Ra
gusa-Querite, por Zuido. 
FERNÃO CAPELO - macho, por Honey 
Bear-A -La-Page, por Vizia ne. 



O Eeo1a0111ieo 
temtlido paravodganhar 
este páreo. 

Desde o recebimento de uma simples conta de luz até o 
financiamento para a implantação de uma fábrica inteira, 
o Econômico está sempre contribuindo para melhorar o 
seu desempenho no páreo das empresas. Quer ver só? 

Você precisa de capital de giro? O Econômico resolve. 
Precisa melhorar o seu plantel? O Econômico financia 
o reprodutqr. Você está produzindo muito e precisa 
exportar? E com o Econômico que você pode contar. 
Você gostaria de aplicar? O Econômico é o banco que 
faz seu dinheiro ... crescer. O seu hotel precisa de uma 
remodelação? E com o Econômico, mesmo. Você prefere 
arrendar ao invés de comprar? E com o Econômico que 
você tem que falar. E, se no fim de tudo isso, você ainda 
precisa descansar, o Econômico tem uma companhia de 
turismo para quem precisa viajar. ~ ~ 

O Econômico é um banco completo. ,.JI 
E vive h~ .145 an?s.apostando nos ~/'io~·a1lil,.O empresanos braszlezros. ~~ ., m ~ 

O Banco da gente. 
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•TÉCNICA I• 

Tipologia funcional 
do puro sangue 
1 - Sequência das publicações sobre a matéri a 

A convite de " Turfe e Fomento", tenho 
o prazer e a honra de expor, nessa 

prestigiosa revista , os princ ipa is elementos 
que cons tituem a tipologia funcional do pu
ro sangue, um ciclo de estudos ini c iado há 
mais de vinte anos, e que se tem caracteri
zado em setor au tônomo dos estudos sobre 
o puro sang ue. 

A presente ocasião tem, além do mais, 
um aspecto singularmente comemorativo, 
pois , em têrmos estritamente cron ológicos, 
a primeira exposição, em público , dos con
ce itos que posteriormente foram elabora
dos até chegar a tipologia funcional , teve lu 
gar precisamente em São Paulo, no mês de 
maio de 1959, na ocasião da Mesa Red onda 
dos criadores de puro sangue sul-america
nos, organizada pela Comissão de Fomento 
do Jockey Club de São Paul o, durante a se
mana do Grande Prêmio. Naquela época, eu 
já tinha ini ci ado a elaboração dos dados 
que levaram, no ano seguinte, 1960, á publi
cação do primeiro livro sobre a matéria, 
" Stal loni Capirazza dai 1900 ad oggi" , ed ita
do por Derby SRL de Milão, e sobre o qual 
voltarei mai s adiante. Ao part ic ipar da Mesa 
Red onda pauli sta , apresentei o tema " Adap
tação das estirpes de puro sangue nos vá
rios paises", cuja exposição foi posterior
mente publicada em forma de livro pe lo 
JCS P, o que constitui uma das minhas mais 
prec iosas lembranças. 

O próprio livro "Stalloni Capirazza", por 
causa da língua italiana, chegou a ser difun
dido na América Latina mais do que em 
qualquer outra parte do mundo, e seu su
cesso foi muito além das minhas próprias 
expec tati vas, pois , por muito que se aprecie 
seu con teúdo critico-analít ico, os conceitos 
qu e contém foram poster iormente supera
dos pelas ulterio res pesquisas. Acredito po
der atribuir a simpatia que despertou ao 
fat o de que, talvez pe la primei ra vez, uma 
matéri a altamente so fi sticada como a pedi
gri stica do puro sangue vinha sendo apre
sentada com linguagem desinibida, bastan
te diferente da giria sibilina para iniciados 
que constitui o tradicional pasto literário 
dos criadores de puro sangue. 

Os temas principais que " Stalloni Capi
razza" introduzi u fo ram: (a) que um número 
extraordinariamente pequeno de ind ividuas 
prepo tentes e estampadores tem contribui 
do a fi s ionomia da raça, e (b) que esses indi
viduas fo ram originariamente escolhidos 
como raçadores - co mo, de resto, outros 
indivíduos menos importantes - exc lu siva
mente na base dos resultados ob tid os nas 
pistas , isto é, exc lu s ivame nte na base de 
um critério fun c ional. Essa segunda afirma
ção chega a ser até óbvia . O cavalo puro 
sangue não é promovido a reprodutor pelo 
fato de ser bonito ou feio, ou pelo fato de 
ser alazão ou cas tanho, mas, úni ca e sim-

plesmente , porq ue fez algo nas pistas. 
O que o cava lo faz nas pistas , por sua 

vez, pode ser de vários tipos , e a tendência a 
re produzir, de modo geral , seu própri o tipo 
fun c ional, o ri gi na, justamente, a tipologia 
funcional, que pode, por consequente, se r 
estudada como um fato autônomo, que re
presenta, além do mai s, um fat or cons tant e 
na evolução da raça. Esses temas foram , em 
seg uida, desenvolvidos e ampl iados numa 
série de ensaios, publi cados nos anos de 
sessenta no jo rnal " Lo Sportsman " de Mi 
lão, sob o títul o genérico de " An alysis of 
Trends" . Esses ensa ios também tiveram 
uma ressonância muito além das minhas 
previsões. Foram traduzidos nas principais 
línguas e repub li cados praticamente em to
das as revistas turfísticas, mesmo quando 
tinham perdido, parcialmente , a vantagem 
da atualidade. A própria revista " Turf e Fo
mento" republicou alguns desses ensaios 
nos anos passados. 

Atribuo o êx ito tão l ison jeiro ao fato de 
que eles tradu ziam pela primeira vez em fór
mulas práticas os conceitos fun c ionais que 
tinham sido apenas esboçados em " Stalloni 
Capirazza ... Em outras pa lavras, apresenta
vam pela primeira vez os diagramas de do
sagem. Parale lamente , vinha publicando em 
" The Briti sh Raceh orse " , na Inglaterra , uma 
série parec ida de estudos, nos quai s os vá
ri os tipos de diagramas vinham sendo ana li 
sados e definidos. A matéria vinha, assi m, 
despertando o interêsse dos ambientes 
mai s variado s. A Universidade do Kentucky 
institui u um curso sobre o método tipo ló
gico-funcional , e o incluiu entre os assun
tos a sere m estudados pelos futuros dire
tores de haras; e houve até o comoven te 
episódio de uma es tudant e do Colégio San 
Lui s Obispo, na Califórnia - a senhorita 
Sandra Hopkins - que apresen tou trabalho 
de formatura sobre " dosagens segundo o 
método Varola". Isto sem falar das consul
tas que começaram a chegar, e ainda es tão 
chegando, por parte de haras nacionais de 
di ve rsos pai ses , c riad ores particulares, 
etcetera, desejando esclarecer um ou out ro 
ponto do método. 

Esses acontecimentos me animaram a 
publi car, em 1967, sempre pelos tipos de 
Derby SRL de Mi lão , um seg undo li vro, com 
o tit ulo: " Nu ovi Dosaggi dei Puro sangue", 
já con tendo as tabelas de dosagem basea
das em 100 garanhões "c hefes-de-raça " (o 
prim eiro livro, " Stalloni Capi razza", exami
nara apenas 50 garanhões), e, sobretud o, já 
sub-d ividid os nos c inco grupos aptitudinais 
fundamentais : Brilhante, Intermédio , Clás
sico, Robusto e Prof issional . Nesse segun
do livro, foi apresentada ampla casuis ti ca e 
foram indicados determinados modelos de 

diagramas aptitudinais típic os de ce rtos 
paí ses e de certas épocas, conforme os c ri -

por Franco Varela 

téri os de c ri ação perseguidos por cada um. 
Podia parecer um ponto de c hegada. Tinha, 
nesta altura, c riado uma análise tipológica 
que não existia antes , superando assim os 
esquemas criados por Vuillier nos anos de 
Vint e e de Trinta, e que t inham servido a ele 
para levar a cr iação do Aga Khan a alturas 
nunca mais reatingidas depois : Blen heim , 
Bahram , Mahmoud , Udaipur, Nasrullah . De 
fato, na obra do Vuillier, não exis tia qual
quer referênc ia á análise tipológica; ele uti
lizara os " c hefes-de-raça" de 1800 "s ic et 
s impliciter" , na base de seu va lor abso luto. 
Por exemplo , a diferença entre o peso espe
c ifi co de SI. Simon e o de Hermit num pedi
gree era indicada em termos quantitativos 
ao invés de que em termos qualitativos. 

É preciso dizer que, na época a qual o 
Vuil lie r se refer ia, não teria sido possível ou
tra interpretação. SI. Simon , Bend Or, lso
nomy, etc ., podiam ser apreciados exclusi
vamente na base de seu valor c lássico. O 
tu rfe do 1800 pouco preocupava-se com os 
" semitons". Teria sido absurdo pretender 
do Vuil l ier que ele cata logasse aq uelas arti
culações da " performan ce" turfística que 
hoje em dia tornaram-se rotina em função 
da invasão americana na Europa (o cavalo 
"compósito") e da elaboração das corri das 
de grupo (Pattern Races). Eu sempre manti 
ve, e mantenho, que o espirita da obra do 
Vuilli er nunca foi bem entend ido porq ue foi 
sempre demasiado fác il atacar a letra da 
mesma. É c laro que ninguém de nós pensa
ria tentar produzir um ganhador, digamos, 
do Grande Prêmio Cruzeiro do Sul , uti l izan
do 430 partes de Hermit ao invés de que 
435, mas é também verdade que ninguém 
preocupou-se em estudar a admirável arqui
tetura dos planos de cruzamento realizad os 
por Vuillier por conta da criação Aga Khan, 
nos quais a dosagem baseada na associa
ção Brilhante/Cláss ico , atinge harmonias 
insuperadas. 

A o anal isar esse trabalho de Vuillier, 
chega-se até a en tender melhor a pa

ralela obra de Federico Tesio , que trabalha
va num contex to funcional diferente, e que, 
por sua vez, sempre cul tivou a associação 
Clássico/Prof iss ional , e, em via subordina
da, a associação Intermédio/Robusto. Note
se que em todos os três casos citados , 
trata-se de dois grupos ap titudinais não 

consecutivos. É impossível ilustrar aqui, 
adequadamente , esse interessante aspecto 
de afinidades genéti cas , que exigiu vários li 
vros para ser elaborado, mas a própria cita
ção de grupos não contiguos e portanto 
contrasta ntes, já por s i ju stifica o estudo da 
matéria. É c laro que o cruzamento é basea
do nos cont rastes, mas, por enquanto, m i
nha citação de Vuillier queria se r uma home

nagem à profundidade das suas intuições. 
Ai nda hoje, seus nominativos de " chefes-
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de-raça" divididos em três séries , são utili
záveis , e, a meu ver, nenhuma interpretação 
histórica do puro sangue em sentido evo
lutivo é passivei sem fazer recurso a seus 
parâmetros . 

Entretanto, numa matéria como a nossa, 
não existe , na realidade , um ponto de che
gada, e tive que enfrentar essa realidade 
quando a própria intensidade da correspon
dência que recebia, e ainda recebo , de to
das partes do mundo, confrontou-me com 
aspectos ou detalhes que inicialmente ti
nha considerado marginais, ou não tinha 
aprofundado bastante . Por exemplo , como 
explicar a nítida diferença funcional das 
prestações dos descendentes de Fairway 
na Inglaterra com respeito aos transplanta
dos na Argentina? Como conciliar a nature
za de cavalo, aparentemente, Brilhante, de 
Sundridge, com o fato de que ele foi deter
minante na produção dos Robustíssimos 
Solaria e Sunstar? 

Como podiam, Derby Winners de Epsom, 
como Orby e Cícero, estar classificados no 
setor aptitudinal Brilhante, e, além do mais , 
nele co-habitar com indivíduos do tipo de 
Grey Sovereign e Tudor Minstrel? Porque eu 
tinha classificado Hyperion entre os " che
fes-de-raça" Brilhante, ao passo que seu 
próprio pai , Gainsborough, tinha sido colo
cado entre os Clássicos.? 

E, ao falar de Clássicos, porque Gains
borough , juntamente com outros " chefes
de-raça" clássicos, como Prince Rose e 
Prince Chevalier, denunciara, com o passar 
das gerações, uma perda de dinamismo, 
sendo que isto não acontecia com outros 
"chefes-de-raça" clássicos, como 
Swynford , Tracery ou War Admirai? 

Porque Dark Ronald , cavalo ele mesmo 
Brilhante, tornou -se o antenato dos profis
sionais deste século , e porque essa mesma 
qualificação profissional tinha sido por mim 
atribuída a Crepello, que os ingleses 
obstinam-se em considerar paradigma do 
Class icismo puro? 

Nos respectivos capitulas das várias 
obras publicadas, existem, com certeza, as 
análises e as explicações desses fenôme
nos, entretanto, o constante debate e a tro
ca de idéias com outros estudiosos permiti
ram aprofundar e, as vezes , superar os es
quemas já pre-ordenados. Já na exposição 
feita no livro " Nuovi Dosaggi dei Puro san
gue" apareciam determinados " breakth
rough s" , isto é arrombamentos tecnológi
cos que resultaram da incessante pesquisa, 
mas resultaram porque esse novo instru
mento, o diagrama de dosagem, permitia 
ver aspectos que antes tinham ficado na 
obscuridade. 

Um exemplo comprovante foi o do "wing 
breeding" , que poderia ser traduzido como 
" c riação sobre as asas " , expressão que os 
próprios ingleses começam a aceitar, e que 
se refere à vasta porção da criação anglo
irlandesa const ituída de cavalos cujos pedi
grees são caracterizad os pela abundância 
de indivíduos Brilhantes em paralelo com 
igual abundânc ia de indivíduos Profissio
nais , com pou co ou nada no meio. Esse mé
todo de criação resulta, a longo prazo, frus 
trante para o criador (uso, em inglês, a ex
pressão " self -defeating " ), mas é perfeita
mente possível evitá-lo , simplesmente con
trolando , com regularidade , os diagramas 
de dosagem das éguas e dos garanhões aos 
quais cogita-se de enviá-las. 

Ao mesmo tempo, essa ampliação do 

debate internac ional sobre a matéria 
convenceu-me que a língua italiana, à qual , 
por patriotismo, tinha ficado agarrado, não 
era mais suficiente para conduzir o diálogo 
em frente tão ampla, e assim resolvi reco
lher e ordenar toda a matéria " ex-novo" num 
livro escrito diretamente em inglês e que foi 
publicado em 1974 em Londres com o titulo 
" Typology of the Racehorse ". 

Esse livro nasceu com característica 
única na história das análises e extrapola-: 
ções pedigristicas; seus modelos, ou es
quemas, de dosagem, foram admitidos ao 
patenteamento como "modelos de utilidade 
industrial " . Prescindindo da satisfação de 
ter atingido esse resultado , sem preceden
tes na história, o que mais importou foi que 
o reconhecimento do Registro de Patentes 
elimina qualquer equivoco de caráter teóri
co ou dogmático; sendo de conhecimento 
geral que qualquer Registro de Patentes, 
em qualquer pais , aceita única e exclusiva
mente o que resultar de imediata utilidade 
prática. Faço questão de salientar esse pon
to , pois certos queridos amigos pensam em 
me lisonjar qualificando-me de " teórico " , 
sendo que, ao contrário, eu considero-me 
apenas um estudioso de fatos reais , e acre
dito que meu trabalho justifica-se unica
mente porque tem imediata utilidade práti· 
ca para os criadores . 

O utra característica de " Typology of 
the Racehorse" foi que as séries de 

"garanhões chefes-de-raça" que, na época 
de " Nuovi Dosaggi dei Puro sangue" eram 
três , totalizando 100 individuas - e que 
nesse meio tempo tinham adquirido cidada
nia no mundo turfistico como " as séries de 
Varola" - foram aumentadas a cinco, tota
lizando 150 garanhões. Na verdade, das 
duas séries adicionais , somente uma é, no 
pleno sentido, da palavra, que eu chamo de 
" quarta série" , e que inclui garanhões entre 
os mais recentes, cuja inclusão tinha-setor
nada necessária para maior precisão do dia
grama de dosagem, como, por exemplo , 
Nashua, Abernant , Bold , Ruler, Crepello, 
etcetera. 

F. Tesio 

A outra série é, mais propriamente , um 
grupo de 30 garanhões assim chamados de 
" meio ponto", isto é, que poderiam ser 
acrescentados no cálculo quando as parti· 
cu lares necessidades do investigador o jus-

O AUTOR 
O nome de Franco Varo/a já era conhe· 

cido nos círculos turfísticos europeus e 
sulamericanos muito antes de ter con
quistado fama internacional com o seu li
vro " Tipology of the Racehorse " , publica
do na Inglaterra em 1974. 

Sua experiéncia no turfe teve início 
desde a infáncia, frequentando a cocheira 
onde seu pai mantinha cavalos em treina
mento, em Milão. Naquela época - final 
da década de 20 e início da de 30 - acom
panhou de perto as atividades de Federi· 
co Tesio, que evolviam rapidamente, já 
antecipando os grandes sucessos do 
" mago de Dorme/lo". 

Aos 16 anos de 1aade, Franco Varo/a 
começou a escrever para jornais turfísti
cos de Milão e Roma, tendo sido, possi· 
ve/mente, o mais jovem comentarista de 
turfe da Europa. 

Na 2.ª Grande Guerra, serviu como ofi· 
eia/ de artilharia, participando de mano· 
bras da cavalaria sardenha. Falando in-

glés fluentemente, foi designado como 
Oficial de Relaçôes junto ao exército 
norte-americano. Terminada a guerra, 
passou a escrever sobre o turfe italiano 
em revistas inglesas. Viajou pela Europa e 
America, familiarizando-se com o turfe de 
diversos países. 

Em 1957 mudou-se para o Brasil, onde 
residiu durante alguns anos. Seu primeiro 
livro foi publicado na Itália em 1960, ver
sando sobre a idéia básica dos "Chefes de 
Raça". Sete anos mais tarde surgiu o se
gundo livro, ampliando para 100 o número 
de " Chefes de raça " e introduzindo a clas
sificação dos grupos aptudinais, obtendo 
imedia tu sucesso. Esse estudo foi desen
volvido em diversos artigos publicados na 
revista "The British Racehorse ", cu/mi· 
nando com a publicação de "Tipology of 
the Racehorse" em 1974. Seu último tra
balho - uma sequéncia daquele livro -
acaba de vir a público na Inglaterra, sob o 
título "The Functional Development of 
the Thoroughbred " . 
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tificaram. Antecipo aqui o que deveria dizer 
mais adiante , para avisar que, no próximo li
vro sobre o assunto, esse grupo de gara
nhões de meio ponto será parcialmen te mo
dificada em seus nominativos e c hamada, 
mais apropriadamente, " série flutuante" , na 
qual serão incluídos, progressivamente, ga
ranhões importantes que, assim dizer, es
tão aguardando decisão sobre a oportunida
de de promove- los a " chefes-de-raça" de 
pleno direito. Meu propósito é de manter ó 
inteiro sistema bastante elástico, e ao mes
mo tempo, não passar de um certo número 
de garanhões-membros designados, caso 
contrário, a elaboração dos diagramas 
tornar-se-ia demasiado complicada. 

Finalmente, em " Typology of lhe Ra
cehorse " foi incorporada outra parte 

das minhas pesquisas, relativamente à pos
sibilidade de cisão no seio de cada um dos 
grupos aptitudinais originariamente apre
sentados. Esses são, como já dissemos: 
Brilhante, Intermédio, Clássico, Robusto e 
Profissional. Nesta altura , apresentei a c i
são dos dois grupos: Brilhante e Robust o, 
que assim resultaram sub-divididos. resp ec -

Chaucer 
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tivamente em: Transbrilhante e Brilhante 
Puro, e, Robu sto-Sól ido e Robus to-Rúst ico. 
Estou aqui tradu zi ndo do meu mesmo in
glês , que usa os têrmos : Tran sbrill!ant e Pu 
re Brilliant , e Stout -Solid e Stout-Rough . A 
palavra Rough do inglês pode ser traduzida 
com diversas palavras das línguas neo
latinas, tais como: ordinário, grosseiro, etc. , 
mas a idéia mais c lara da diferença fun cio
nal entre Solid e Rough é fornecida pelos 
doi s grandes filhos de St. Simon, ambos 
nascidos em 1900, Chaucer - que é Stou t
Solid , e Rabelais , que é St out-Roug h. 

Desejo também esclarecer que as ex
pressões "chefe-de-raça" e "c hefes-de
raça " são usadas, nos textos ingleses, na 
fo rma ortográfi ca fran ce sa, isto é: "c hef-de
race '', e " che fs-de-race", porque a língua in 
glesa, por outro lado riq uí ssi ma de vocábu
los em todos os campos e ainda mais no 
campo turfístico , não possui , entretanto, 
uma expressão equivalente , que forneça a 
imagem plástica, imediata, da importância 
desses indivíduos fundamentais pelo de
se nvolvimento da raça. A c isão, ora c itada, 
dos dois grupos Brilhante e Robus to em 
do is sub-grupos cad a um. não fo i casual . 

isto é, não foi por acaso que esses dois gru
pos prestaram-se a ser prontamente sub
divididos, ao passo que os outros três resis 
tiram ainda algum tempo aos meus esfor
ços nesse sentido. De fato , a cisão Brilhante 
tinha acontecido nos hipódromos em modo 
tão evidente que precisava apenas registrá
la em têrmos de tipologia funcional ; isto foi 
quando os descendentes de Nasrullah mos
traram a capaci dade de recuperar bastante 
substância Clássica e chegar a dominar nas 
grandes provas da Europa, ao passo que os 
tardios descendentes dos já citados Orby e 
Cícero continuaram, sobretudo na Inglater
ra, na estéril repetição de modelos especia
lísticos, o que antes t ive ocasião de definir 
como "criação sobre as asas" ou " wing 
breeding ". 

Do mesmo jeito, os acontecimentos na 
criação dos vários países onde foram utili
zados os grandes expoentes do setor apti
tudinal Robus to, principalmente Chaucer e 
Sunstar, na Inglaterra, em contraposição a 
Rabe lais e Spearmint , na França, na Itália e 
nos Estados Unidos, forneciam , para assim 
dizer, já con feccionada a classificação de 
Rob us to -Sólido para os dois primeiros . e de 



'"'" MARÇO / ABRIL DE 19BofofnentOPAG 93 

Rabelais 

Robusto-Rústico para os dois segundos, 
confirmando a existência de dialética inter
na no grupo Robusto. 

Nenhuma cr iação mais do que a italiana, 
pagou pesado tributo a cisão interna. A cria
ção italiana, é verdade, chegou a se colocar 
no plano internacional graças sobretudo a 
Rabelais e a Spearmint , que forneceram Ha
vresac li , Nogara, Fausta e Catnip , e portan
to permitiram a produção de Michelangelo, 
Cavaliere D'Arpino, Navarro, Nearco e 
Ribot ; mas, ao mesmo tempo, tivemos o 
paradoxo que Federico Tesio, grande desco
bridor de garanhões no exterior, e que con
seguia descobrir até os garanhões falidos 
para torná-los garanhões de sucesso, nunca 
foi buscar Chaucer, embora Chaucer repre
sente a base mesma do tipo Robusto-Sólido 
na criação inglesa, e cujo número de pre
senças nos diagramas de dosagens é ape
nas superado, as vezes , por Phalaris ; Embo
ra precise dize r que Tesio foi agudamente 
consc iente do potencial genético de Suns
tar (o garanhão talvez mais " inteligente", 
em sentido genético, entre todos os chefes
de-raça), tanto é verdade que a mãe de 
Ribot , Romanella, leva duas presenças de 
Sunstar na quarta geração. 

Por consequente, ainda hoje a criação 
italiana sofre pela escassez de Chaucer e 
pela super-abundância de Rabelais, o que 
origina uma permanente ord inari smo de ba
se do puro sangue italiano médio, face a 
suas contrapartes anglo-franco-irlandesas, 
para não dizer americanas. Mesmo prescin
dindo do caso especifico ital iano, vale co
mo regra geral que um diagrama de dosa
gem que contém pouco Chaucer, mesmo 
que seja repleto de outros valores , caracte
riza sempre um individuo de certo modo ca
rente de f ineza genética. 

Voltando agora ao assunto geral , perma
necia o fato de que eu tinha conseg uido 
sub-dividir dois dos cinco grupos aptitudi -

nais de base, mas os outros três ficavam 
ainda intactos. Essa situação criava, é ver
dade, a possibilidade de elaborar diagrama 
em sete grupos ao invés de cinco, mas essa 
nova fórmula, à qual foi dedicado um inteiro 
capitulo de " Typology of the Racehorse", 
não era de minha plena satisfação. Por 
exemplo, o Índice de Consistência que, co
mo os leitores dos citados livros sabem, é 
um dado numérico de utilidade prática, ex
trapolado da leitura dos números do diagra
ma de dosagem, tinha sido pensado em ter
mos de c inco grupos aptitudinais, e sempre 
mais convencia-me de que esses são e fi
cam os cinco modos de ser do puro sangue. 
As duas cisões internas quebravam, assim, 
a euritmia do conjunto , e só poderiam ser 
saneadas efetuando as outras três . Mais 
uma vez, a solução fo i oferecida pelas cir
cunstâncias. 

Bem cedo , a primeira edição de " Typo
logy oi lhe Racehorse" fi cou esgotada, 

e o editor começou a considerar a oportuni
dade duma segunda edição. Sabendo que a 
maté ria é de continua evolução, consu ltou
me para saber se estaria de acordo em pre
parar uma segunda edição enriquecida, o 
que queria dizer revisada. Eu não concordei , 
porque pareceu-me pouco leal para com os 
compradores da primeira edição, e também 
porque acredito que todo livro tem sua pró
pria personalidade e autonomia intelectual , 
e portanto tenha que ser dei xado assim co
mo está. Enquanto debatia comigo mesmo 
esse problema, perceb i que se eu tivesse 
apresentado a cisão dos três grupos resi
duais, que não tinham sido sub-divididos 
nem em escritos posteriores em várias re
vistas , nesse caso não apenas eu não teria 
traido a confiança dos leitores da primeira 
edição de " Typology oi the Racehorse'', 
mas teria fornecido um segundo tratado de 
tipologia complementar ao primeiro, e os 

dois juntos teriam representado um "cor
pus tipologicum" - se me for perdoado o 
latim macarronico - absolutamente único 
no seu gênero. 

Assim foi procedido a estampar a se
gunda edição de " Typology oi lhe Racehor
se" sem mudar uma só virgula - e a própria 
segunda edição está agora se esgotando -
e ao mesmo tempo comecei a preparação 
do segundo livro, cuja data de publicação 
foi fi xada, em Londres , para outubro de 
1979, mas que, por motivos tipográficos 
alheios à vontade do editor, só poderá com
parecer nos primeiros meses de 1980 com o 
títu lo "The Functional Development oi lhe 
Thoroughbred" . 

Embora o atraso não seja devido à minha 
vontade, eu fiquei bastante angustiado com 
esse acontecimento, pois outros estudiosos 
se deram ao trabalho de elaborar os meus 
modelos de dosagem utilizando a sub-divi
são em sete grupos, que constituía o ponto 
de chegada do primeiro livro " Typology oi 
lhe Racehorse". Um caso desses apareceu 
no "The British Racehorse' ', edição de de
zembro de 1979, devido ao estudioso e cria
dor americano William Oldknow - respon: 
sável pela produção do notável cavalo cana
dense Golden Act - que chegou a elaborar 
seu próprio modelo em sete grupos, apenas 
porque ele encontrou sete grupos na minha 
tipologia. 

Na realidade, no novo livro "The Func
tíonal Development of lhe Thoroughbred '', 
os três grupos residuais isto é: Intermédio, 
Clássico e Profissional, são novamente en
frentados , e, para assim dizer, demolidos 
por dentro, resultando assim, para cada um 
deles, dois sub-grupos, levando assim os 
grupos aptitudinais a um total de dez (cinco 
por dois) , mas com a vantagem que a leitura 
do diagrama poderá voltar a ser feitas em 
cinco colunas, pois não tem outra co isa a 
fazer se não separar, em cada grupo, o sub
grupo superior do sub-grupo inferior. 

Assim, a visão de conj unto fica inaltera
da, o Índice de Consistência é recuperado; 
mas a leitura " radiográfica" do pedigree 
tem, agora, uma dimensão vertical acres
centada à precedente dimensão horizontal , 
o que tem levado um amigo estudioso dota
do de " humour" a definir esse um pedígree 
" estereoscópico". 

Para essa nova elaboração em dez gru
pos , o Instituto de Patentes também conce
deu a registração como " modelo de utilida
de industrial ". Desejo aq ui esclarecer que a 
conti nua solicitação, por minha parte, de 
patenteamentos, não sub-entende qualquer 
propós ito de exploração comercial, tanto 
assim que nunca compareceu, e nunca com
parecerá, qualquer aviso publicitário relati
vo a esse método, embora seja único no seu 
gênero. 

Sub-entende, ao contrário, a minha am
bição de provar, com a incontestável autori
dade da aprovação " brevetual '', que ponho 
a disposição dos criadores é um instrumen-
to de pura e imediata utilidade prát ica. Nos ) 
próprios livros citados , e em todos os meus 
escritos posteriores , tenho repetido, até à 
saciedade, que o método de dosagem basea-
do nos grupos aptitudinais é um instrumento 
orientativo do criador, que nada tem a ver \ 
com a habilidade do cavalo em sí , mas serve ./ 
apenas para descrever o tipo funcional. Por- 1 
tanto, nada de teórico, nada de milagroso, 1 
mas simplesmente um instrumento prático . . 1 

- CONTINUA -
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Características dos 
ganhadores do Derby de 
1979 na Inglaterra, 
Irlanda, França, Itália e Alemanha 

TRQY (Castanho , Inglaterra, 1976) 
(Dérby da Inglaterra e da Irlanda) 

Fair Triai 
Fairway 

Petition Lady Juror 

Art Papar 
Artist' s Proof 
Ou ire Petinga 

Donatello li 
Alycidon 

Aurora Alcazar 
Nearco 

Ouarterdeck 
Poker Chip 

Hyperion 
Gainsborough 
Selene Hornbeam 

Thicket Nasrullah 

La Milo Thorn Wood 

Chanteur li 
Pinza 

Pasqua 
Pin Prick 

Miss Winston Royal Charger 

O ramo de Fair Triai, da linha de Fairway, 
tem feito grandes progressos no turfe e na 
criação internacionais. O melhor ganhador 
clássico que este ramo jamais produziu é 
Troy , ganhador do Derby da Inglaterra, do 
da Irlanda, do King George VI and Queen Eli · 
zabeth Stakes e da Benson and Hedges 
Gold Cup. Troy venceu o Derby de Epsom 
por 8 corpos e foi o cavalo que mais fácil ga
nhou esta prova nos últimos 50 anos na In
glaterra. É, também , o terceiro ganhador 
desta prova na Europa, descendente do ra
mo de Fair Triai. Os outros dois foram Roi 
Lear (por Reform), na França, em 1973 e, En
glish Prince (por Petinga), na Irlanda, em 
1974. 

Troy tem uma excelente aceleração final 
que demonstrou ao ganhar o Derby da lngla-

East Wantleye 

terra e Irlanda. Seu pai , Petinga, foi um ca
valo de milha, sem aceleração final , enquan
to que Petition , seu avô, era dotado de ace
leração. O grande ex-jóquei Gordon Ri· 
chards informou-me que Fair Triai , bisavô 
de Troy , também tinha aceleração final. As
sim como seu pai, Troy tem excelente tem
peramento e caráter, o mesmo acontecendo 
com Petinga, que de acordo com o falecido 
F. Butters, foi um cavalo corajoso. Gordon 
Richards também informou que o tempera
mento e caráter de Fair Triai eram bons. 

Na conformação, Troy é um cavalo cas
tanho, de chanfro largo e olhar corajoso. 
Tem mais presença que seu pai Petinga. 
Sua cabeça demonstra influência de seu 
avô Petition . Sua linha superior poderia ser 
mais bem proporcionada. A paleta é bem 

por John Aiscan 
delineada, propiciando ampla ação e a cer
nelha é bem alongada. É um pouco "estran
gulado" abaixo dos joelhos, enquanto que 
Petinga não o era. No entanto, Troy tem 
membros dianteiros melhores. Os curvi
lhões são bem colocados, fortes e próximos 
ao solo, porém não tão retos quanto os de 
Petinga. 

Petinga, era um cavalo castanho, bem 
compacto, de frente aberta. Seu perímetro 
toráxico era aprofundado e melhor que o de 
Troy, assim como o pescoço, que era bem 
forte. A cernelha era "achatada", a linha 
superior excelente e a paleta não muito pe
sada. Tinha mãos ligeiramente em pé, a ca
nelas curtas, com joelhos um pouco dobra
dos para trás. O " miolo" era mais curto que 
o de Petitíon e Fair Triai, seu pai e avô. A ga
rupa era mais curta e estreita do que a de 
Troy . Os membros posteriores eram fortes e 
os curvilhões fortes e corretos. Os curvi
lhões de Petinga são típicos de sua mãe AI· 
cazar, que os herdou de seu pai Alycidon . 
Petinga não foi um reprodutor dominante, 
porque produzia t ipos diferentes de cavalos 
e não havia um tipo uniforme entre seus 
produtos. 

Petition, um cavalo castanho escuro, 
com uma estrela prolongada, era um pouco 
diferente de seu pai Fair Triai , no tipo e na 
aparência. Seu dorso que era mais curto, 
com cernelha bem alongada e alta. Seus 
joelhos eram dobrados para a frente, com 
leve " estrangulamento" . Os membros ante· 
riores era algo virado para fora como o de 
Fair Triai e os curvilhões bem encurvados. 

Assim como Petinga, Petition não foi 
um reprodutor dominante. Conheci Fair 
Triai , bisavô de Troy, quando este estava 
com 25 anos. Era um alazão de corpo alon
gado com uma estrela prolongada e estreita 
na cabeça. Tinha joelhos ruins , com leve 
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Troy 

desvio. Os membros dianteiros eram um 
pouco virados para fora. Tinha os cascos 
mais espalmados que vi entre os produtos 
de Fairway, que os transmitia com frequên
cia. A destacada égua Fair Salinia (Oaks da 
Inglaterra e da Irlanda), filha de Petinga, ti
nha os cascos " achinelados" devido à in
fluência de Fair Triai. Os curvilhões de Fair 
Triai eram fortes , porém um pouco encurva
dos e afastados. Os produtos alazães de 
Fair Triai, como Court Martial, Fairey Fui
mar, Festoon, Cross Petition, Dramatic, Ho
nest Penny, Fair Edwine, Leventina, Lumi
nary e Newton Wonder, eram muito seme
lhantes a ele. Os produtos castanhos e cas
tanho escuros, que pessoalmente vi , como 
Petition, Fair's Fair (bom reprodutor na No
va Zelândia), Bandit (joelhos ruins) e King 
Bruce, eram tipos diferentes de cavalos de 
Fair Triai , assim como o excelente tordilho 
Palestine, ganhador dos 2.000 Guinéus. 
Nunca vi Fairway, pai de Fair Triai. Por isso 
não posso descrevê-lo sob o ponto de vista 
de conformação. Entretanto, os produtos 
de Fairway que vi e que são diferentes de 
Fair Triai , são: Pay Up, Fair Copy, Garden 
Path, The Yuvaraj, Fast and Fair, Hairan, Ho
neyway, Fairford , Dhakampur, que eram 
quase todos do mesmo tipo: Blue Peter, fi-
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lho alazão de Fairway, também foi um tipo 
de cavalo diferente de Fair Triai. Dois outros 
alazães filhos de Fairway, Annetta e Way ln, 
eram tipos diferentes de Blue Peter e Fair 
Triai. Fair Triai não foi um cavalo precoce 
nem era de fundo. Fairway ganhou em dis
tâncias que incluiam o St. Leger. Lady Juror 
(por Son-in-Law, fundista) , mãe de Fair Triai , 
ganhou o Jockey Club Stakes, em 2.800 me
tros. Lady Josephine, avó de Fair Triai, foi 
uma égua muito ligeira. A stamina de Fair 
Triai era limitada e atribui-se à sua linhagem 
materna o fato de não alcançar distâncias 
maiores. A produção de Fair Triai também 
não foi de fundistas. Seu filho, Petition, foi 
exce lente milheiro e sob circunstâncias fa
voráveis chegou a ganhar o Eclipse Stakes, 
em 2.000 metros. Petinga, pai de Troy , tam
bém foi bom na milha mas não tinha acele
ração final. A habilidade de Troy em atuar 
sobre distâncias maiores pode-se atribuir 
aos alementos clássicos de fundistas que 
podemos encontrar em seu pedigree, como 
Alycidon, Hornbeam e seu pai Hyperion, 
Pinza e seu pai Chanteur li e Nearco. Petin
ga, produziu melhores cavalos fundistas do 
que seu pai Petition . Dos filhos de Petinga, 
que ganharam provas clássicas acima de 
2.400 metros, deve-se mencionar Troy, Fair 

Salinia (Oaks da Inglaterra e Irlanda) e Sor
tingo (Gran Premio d 'ltalia e Grande Premio 
di Milano), todos tendo elementos clássicos 
de fundo em seu pedigree, principalmente 
na linha materna. Petinga produziu muito 
mais cavalos que correram acima dos 2.400 
metros do que qualquer outro do ramo de 
Fair Triai , na Europa. Isto se deve á influên
cia de Alycidon em seu pedigree. 

Troy é " linebred" de Nearco (4 x 5 x 5) , 
de Hyperion (5 x 4), de Donatello (4 x 5) e de 
Gainsborough (5 x 4). É o melhor cavalo are
presentar a combinação entre reprodutores 
do ramo de Fair Triai e éguas da linha de 
Hyperion. Outros bons ganhadores de " sta
kes" filhos de Petinga em éguas da linha de 
Hyperion , são: a destacada égua Fair Sali
nia (Oaks da Inglaterra e da Irlanda); o pro
missor reprodutor Pitcairn ; e Valley Forge 
(Blandford Stakes e 2° no lrish St. Leger). O 
melhor produto de Pitcairn é Ela-Mana-Mou , 
em égua por High Hat (Hyperion) e, portanto, 
" linebred" de Hy-perion (5 x 4). Os ganhado
res de " stakes" por Petition em éguas por 
Hyperion, são: Young Empress (2~ no lrish 
1.000 Guinéus e mãe de Young Emperor), 
Elon (3 ~ no Gran Criterium na Itália); Faith 
Healer (Jersey Stakes). Os filhos de 
Petition, ganhadores de " stakes", em éguas 
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por filhos de Hyperion , são: Bill of Rights 
(Berkshire Foal Stakes) e o bom velocista 
Faint Hope. Bons ganhadores, filhos netos 
e bisnetos de Petition em éguas da linha de 
Hyperion, são: o velocista Constans (por 
March Past); o milheiro Seventh Hussar (por 
Queen 's Hussar) ; Boundless (por Queen 's 
Hussar) ; R. B. Chesne (por Brigadier 
Gerard), ganhador do Champagne Stakes; 
Bozovici (por Queen 's Hussar) ; Private Line 
(por Queen 's Hussar), ganhador do Duke of 
York Stakes; Reine Beau (por Queen 's Hus
sar). 

A combinação inversa, entre reproduto
res da linha de Hyperion e égua por Petition , 
resultou em bons ganhadores de "stakes", 
como: o cavalo argentino Pet it Duc (por 
Atlas); o ganhador de "stakes" americano, 
Assagai (por Warfare); a potranca Hecla (por 
Henry the Seventh); Brigand (por Hopeful 
Venture) ; o cavalo francês Viridian (por Au 
reole); Merc ian (por Welsh Abbot); o bom " 2 
anos", Old and Wise (por Crocket); Grey 
Star (por Theree Star li). Outros bons cava
los por reprodutores do ramo de Fair Triai , 
em ég uas da linha de Hyperion, são: o ga
nhador do Washington D. C. lnternational, 
Admetus (por Reform); o ganhador de " sta
kes" americano, Pai Fast (por Palestine); o 
ganhador de " stakes" argentino, Forcejo 
(por The Rabbi ); Norman (por The Rabbi) ; o 
ganhador do Wokingham Stakes, My Au
drey (por Pall Mali); London Star (por Pall 
Mali); Tolstoy (por Reform); Our Sue (por Re
form); o líder sul-africano, Se.a Cottage (por 
Fairthorn). 

t-'eti ngo, foi líder da geração de 2 anos, 
em 1967, na Inglaterra, quando venceu de 
forma convincente em suas três apresenta
ções , que incluiam o Middle Park Stakes e o 
Gimcrack Stakes. Foi realmente um cavalo 
de milha veios que ganhou suas corridas 
com superioridade. Apesar de não ter acele
ração final , atuou bem na reprodução. Re
presenta a combinação sang uínea entre re
produtores do ramo de Fair Triai e éguas 
por Alycidon . Outros bons cavalos desta 
mesma combinação, são: Palatina (boa 
égua nos E.U.A.), por Palestine; Fl ying Legs 
(ganhadora aos 2 anos na Inglaterra) , por Pa
lestine; Aereopolis (Arkansas Derby), por 
Palestine; Albany (boa égua gan hadora de 
" stakes" ), por Pall Mali. Pet inga foi produzi
do em moldes inversos ao da destacada 
égua clássi ca Meld (1 .000 Guinéus, Oaks e 
St. Leger), que é filha de Al ycidon em égua 
por Fair Triai. Outro bom ganhador de " sta
kes" com esta combinação, é Edwina. Alyci
don produziu em égua por Court Martial (por 
Fair Triai), a Alcaeus , reprodutor atualmente 
na Itália. Petinga tem " inbreeding" dos ir
mãos próprios Fairway/Pharos (4 x 4) e é " li 
nebred" de Gainsborough (4 x 5) e Lady Ju
ror (4 x 5). Outros ganhadores de " stakes", 
filhos de Petit ion , com " inbreeding" de 
Fairway/Pharos, são: Don Florestan (3 x 4) , 
ganhador do GP Simon Bolivar; o galopador 
White Fire Ili (3 x 4); Ocean (3 x 4) , ganhador 
do Coronat ion Stakes; o bom 2 anos lron ic 
(3 x 4); Dear Gazelle (3 x 4); o bom 2 anos Bil l 
oi Rights (3 x 4) e Pit Moss (3 x 3). 

Petition, avô de Troy , é o melhor produto 
de Fair Triai em égua descendente na linha 
paterna de Gainsborough. Out ros ganhado
res de " stakes" filhos de Fair Triai , comes
ta combinação, são: Dramati c (um dos re
produtpres lideres na África do Sul); Ballyo
gan (bom reprodutor na Irlanda); Mercy; Star 

Witness ; Greek Justice e Judgement. 
La Milo, mãe de Troy, é ganhadora de 4 

corridas. Na conformação é uma égua alazã, 
típica descendente de seu avô Hyperion. 
Era um pouco "est rangulada" abai xo dos 
joelhos; os curvilhões eram corretos , assim 
como os de seu pai Hornbeam e seu avô 
Hyperion. Todos os seus sete produtos são 
ganhadores. Antes de Troy produziu outro 
cavalo de categoria internacional , Admetus 
(por Reform , por Pall Mali , por Palestine), 
ganhador de 11 corridas, inclusive o Was
hington D. C. lnternational (Gr. 1), Prince oi 
Weles Stakes (Gr. li), Prix Maurice de Nieuil 
(Gr. Ili). Na conformação, Admetus tinha 
mui ta semelhança com seu avô materno 
Horn beam, era " estrangulado" abaixo dos 
joelhos e os curvilhões eram corretos. É o 
melhor produto ganhador de " stakes" por 
Reform, em éguas por Hornbeam. Outros 
bons ganhadores desta combi nação, são: 
Catalpa (Ribblesdale Stakes) e Tolstoy. Ou
tro ganhador de " stakes", por Reform, em 
égua da linha de Hyperion é Our Sue. O ter
ceiro produto granador de " stakes" de La 
Milo é Tully (por Tud or Minstrel) , que ga
nhou 3 corridas , inclusive o White Rose Sta
kes (Gr. Ili) e o Gran Pri x de Compiege, e é 
"inbred" de Hyperion (4 x 3) e " linebred " de 
Nearco (4 x 5 x 5). Tull y foi produzido nas 
mesmas linhas da destacada égua Swiss 
Maid (Champion Stakes), por Welsh Pa
geant. 

O avô materno de Troy , Hornbeam, foi 
um cavalo são e, dentre suas vitórias 
inc luem-se, Voltigeur Stakes, Ormo nde Sta
kes e Winston Churchill Stakes. No St. Le
ger, corrida que assisti , terminou em 2 ~ pa
ra Cambremer. Hornbeam não tinha acelera
ção final. Na conformação tinha muita se
melhança com seu pai Hyperion . Era um 
pouco maior e mais " enxuto" . Poderia ter 
mais "miolo". Tinha membros dianteiros e 
joelhos perfeitos. Os curvilhôes eram corre
tos. Apesar de seu pai Hyperion ter um cará
ter independente, sua mãe, Thi cket , era fi
lha do temperamental Nasrullah, apresen
tando problemas de caráter e temperamen
to. Hornbeam é o melhor produto ganhador 
de " stakes" por Hyperion em égua por Nas
rullah. Ganhadores de " stakes" filhos de 
Nasrullah em éguas por Hyperion, como Na
gea (S86,910), Fiery Torch e Eccleston 
Street , não tinham grande categoria nas pis
tas e todos apresentaram problemas de 
temperamento. Nasrullah obteve melhores 
resultad os com ég uas por filhos de Hype
rion e os melhores desta combinação, são: 
o bom reprodutor lndian Hemp ($93,550), 
Tutankhamen ($157,530) , Orgoglio, Lurullah 
($113,746), Gu ide Line ($58,930), Curragh 
King , Outing Class ($229,439), todos com 
problemas de temperamento e caráter. A 
combinação entre Hyperion e éguas por 
Nearco desapontou , pois o resultado foram 
dois ganhadores de " stakes" regulares , 
Sonsa e Hesiod , ambos temperamentais. A 
combi nação contrária, entre Nearco e 
éguas por Hyperion , resultou em Nearctic 
($152,384), Star of Gujrath, Riviera, Pharto
nia, Mirnaya, Pleiades, Neapolitan, Sundry, 
Noory , Arcot e Arc-en-Ciel. O melhor foi 
Nearctic , um cavalo altamente tenso e exci
tável. Os outros foram regulares. Depo
sitou-se grandes esperanças no cruzamen
to entre Hyperion e éguas por Nearco e vice 
versa, mas esses dois grandes reprodutores 
não produziram nada extraordinário. Por 
que esta combinação não correspondeu às 

expectativas? A razão principal é que Hype
rion tinha um caráter independente (de 
acordo com F. Tesio) e Nearco era tempera
mental. Provavelmente este tipo de combi
nação resultou em demasiado refinamento 
mental , que produz cavalos com muita ener
gia nervosa. As cruzas podem corresponder 
se todas as características físicas, mecâni
cas, genéticas e intelectuais forem adequa
damente contra-balançadas. Se não há o 
equilíbrio devido, não se pode esperar bons 
resultados . Apesar de Hornbeam ser um ca
valo são, não foi devidamente apreciado co
mo reprodutor, na Inglaterra. Levando-se 
em consideração as oportunidades que lhe 
foram propiciadas no haras, sua atuação co
mo reprodutor não foi tão má. Dentre seus 
melhores ganhadores de "stakes" nascidos 
na Inglaterra e Irlanda, deve-se mencionar: 
lntermezzo, ganhador do St . Leger; Claude 
(muito bom cavalo italiano e reprodutor 
clássico) , Merc hant Venturer (reprodutor na 
Argentina), a boa égua Windmill Girl, 
Ostrya, Horned Moon . Seu maior feito é co
mo avô materno, tendo três ganhadores de 
Derby: Blakeney, Morston e Troy. Blakeney 
e Morston são filhos de Windmill Girl , boa 
ganhadora de " stakes,' e segunda no Oaks. 
Justamente por não ser muito apreciado na 
Inglaterra, Hornbeam fo i exportado para a 
Suécia, onde atuou bem . 

Um ano antes do nascimento de Troy, 
sua mãe, La Milo, ficou vazia. Outras repro
dutoras mães de ganhadores de eventos in
ternacionais em 1979, como Top Ville 
(Derby francês) , Three Troikas (Poule d'Es
sai des Pouliches, Prix Vermeille e Pri x de 
l'Arc de Triomphe), Konigsstuhl (Derby ale
mão, 2.000 Guinéus da Inglaterra), Aporé 
(GP Brasil), Affirmed (líder mundial em so
mas ganhas), ficaram vazias no ano anterior 
ao nasci mento deles. 

Pin Prick, avó de Troy, ganhou quatro 
corridas aos 3 anos na Inglaterra e seus oito 
produtos vi vos incluem sete ganhadores re
gulares. Seu pai , Pinza, (por Chanteur li) foi 
um dos melhores cavalos pós-guerra na In
glaterra. Apesar de não ter a constituição 
genética para ser precoce, mostrou-se mui
to bom aos 2 anos, quando ganhou o Dew
hurst Stakes. Aos 3, liderou sua geração na 
Inglaterra ao ganhar o Derby e o King Geor
ge VI and Queen Elizabeth Stakes, derrotan
do o excelente cavalo Aureole. Pinza era um 
cavalo castan ho forte, de frente aberta. Sua 
ossatura tinha muita substância. O pescoço 
era forte e a paleta bem modelada para trás . 
Tinha mãos em pé e, também , para dentro. 
Os posteriores eram fortes e os curvilhões 
corretos . Assemelhava-se a seu pai Chan
teur li , que tinha membros dianteiros perfei
tos e cu rvilhões corretos. 

Pinza tinha " inbreeding" de Blandford (4 
x 4), cujos tinha membros dianteiros e curvi
lhões perfeitos. Como reprodutor, Pinza 
não correspondeu às expectativas. A opi
nião deste autor para isso, é que ele não foi 
adequadamente combinado sob o ponto de 
vista de conformação, porque recebeu mui
tas éguas que tinham seus mesmos defei
tos, mãos em pé e para dentro e joelhos do
brados para trás. A carreira dos reproduto
res pode ser arruinada se lhes forem desti
nadas éguas inadequadas sob o ponto de 
vista de conformação. 

A família materna de Troy também não é 
mu ito marcante. Sua 3~ mãe, Miss Winston , 
foi ganhadora e reprodutora sem grande ex
pressão. 
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•TÉCNICA li• 

TOP VILLE (Castanho , França , 1976) 

(Derb y francês ) 
Dante 

Darius Yasna 
Derring·Do 

Sipsey Bridge 
Abernant 

Claudette 
High Top 

Vimy 
Wild Risk 

Mimi 
Camenae 

Madrilene 
Court Martial 

Marmite 

Prince Chevalier 
Prince Rose 

Chevalerie 
Charlottesville 

Noorani 
Nearco 

Empire Glory 
Sega Ville 

Tantieme 
Deux pour Cent 

Terka 
La Sega 

La Danse 
Menetrier 

Makada 

Top Vill e, ganhador do Derby francês no 

tempo recorde de 2:25" 20/100 para 2.400 
metros, é o segundo ganhador de Derby, do 

ramo de Dante, nestes últimos 25 anos. O 

primeiro foi Varano , ganhador do Derby ita· 

1 iano, em 1965. 

Top Vill e não tem aceleração final. No 

Derby francês , Le Marmot não conseguiu 

alcançá-lo, pois Top Vill e havia assegurado 

uma boa vantagem na reta final. Na maioria 

das vezes , cavalos sem aceleração final ten· 

tam obter vantag em na reta final para pode· 

rem vencer com superioridade e evitar uma 

disputa acirrada nos últimos momentos da 

corrida. Neste mesmos termos , um cavalo 

dotado de aceleração final terá vantagem na 

reta , devido à aceleração. High Top, pai de 

Top Vill e, não tinha, também, aceleração, 

sendo um cavalo ga lopador, de milha. Petin· 

go, pai de Troy tinha idêntica característica. 

Dschingis Khan , pai do gan hador do Derby 

alemão, Konigsstuhl , era igualmente mil hei· 

ro , mas tinha aceleração final. Assim, tam· 

bém, Sparkler, pai de Scintillate, ganhadora 

do Oaks. 

Top Vill e é um cavalo castanho, muito 

parecido, no tipo e aparência, com seu pai 

High Top, tend o quase que o mesmo tipo de 
cabeça. A linha superior de seu corpo é me

lhor que a do pai . Top Ville não é tão estreito 

nos joelhos como High Top e tem mais es

paço entre eles . Sua paleta é bem colocada 

e alongada, responsável por sua ampla ação 

ao ga lope. Os membros dianteiros são bons 

e corretos. Há mais força em seus ossos do 
que em seu pai . A linha entre o joel ho e o 

bo leto é bem aprumada. Os curvilhões são 
fortes e corretos. 

Hig h Top é um cavalo castanho escuro, 

que na conformação demonstra influência 

de seu avô materno Vimy (por Wild Risk) . É 
um pouco fino entre os joelhos. O dianteiro 
direi to é ligeiramente para fora. É, também, 

um pouco est rangulado abaixo dos joelhos. 

A canela é curta. A paleta tem contorno ade· 

quado. Seu " mio lo " poderia se r mel hor. A li· 

nha entre o joe lho direito e o boleto não é 

tão reta. Tem bom perímetro toráxico. Os 

cu rvil hões são baixos e bem retos. 

A movimentação de High Top nos mem

bros dianteiros e posteriores poderia ser 
mai s amp la. 

O avô de Topo Ville, Derring -Do, era um 

cava lo castanho parecido com sua mãe Sip· 

sey Bridge, inclusive com as mesmas ore· 

lhas " cabanas" . Não tinha, porém, " miolo" 

tão forte como o de sua mãe, característica 
que muitas vezes chegou a transmitir. Sua 

paleta era bem del ineada. Era, também , " es· 

trangulado " abaixo dos joelhos mas não 

tanto como seu filho High Top. Seus curvi· 

lhões eram ligeiramente encurvados. Os 

" gaskins" eram mais fortes que os de High 

Top. Sua parte posterior era parecida com a 

de sua mãe. Visto de trás , seus curvil hões 
se abriam um pouco. 

Darius, bisavô de Top Ville, era um tipo 

de cavalo ligeiramente " pernalta". Sua ca· 

beça era um pouco mais alongada que a de 

Nearco, seu pai. A paleta era um pouco pe· 

sacia. Era, também , levemente " estrangula· 

do" abaixo dos joelhos. Tinha bons joelhos 

e posteriores fortes. 

Dar ius não foi um reprodutor 

dominante, pois mu itos de seus filhos ga· 

nhadores de " stakes" tinham muita seme
lhança com suas mães e avôs maternos. En· 

tre seus produtos, os que tinham semelhan· 

ça com ele , foram muito ruins nas pistas. 

Seus melhores produtos, semelhantes às 

mães, são: Pia (Oaks), Polia Bella (Poul e 

d'Essai des Poli ches), Varano (Derby italia
no) , Oceana (líder dos 2 anos na Al emanha), 

Darling Boy, Ameri cos , White Heather e 

Dart Board. Dos seus filhos que se pare
ciam com os avôs maternos temos Xerxes 

(muito mais Prince Chevalier), Bivouac 

(mais tipo Big Game) e Cyrus (mais Owen 
Tudor). 

Infelizmente não vi Dante, bisavô de To· 

po Ville, po r isso não posso descrevê-lo sob 

o ponto de vista de conformação . Vi , no en
tanto, seu irmão próprio Sayaj irao (St. Leger 

e Derby da Irlanda) no Baroda Stud , na Ir lan
da. Foi o cava lo mais bem feito e de catego· 

ria nas pistas , produ zi do por Nearco. Tinha 

bons dianteiros e os curvilhões chegavam à 

perfei ção. Tinha consis tênc ia nos ossos e 

juntas. 

Top Vill e é " linebred " de Nearco (5 x 4) . 

É o melhor cava lo do ram o de Dante, da li· 

nha de Nearco em éguas do ramo de Prince 

Cheval ie r, da linha de Prince Rose. Muito 

poucas éguas desta linha foram des tinadas 

a reprodutores do ramo de Dante, e os resul

tados têm sido bons. 

O avô materno de Top Ville , Charl ottes

ville (Derby francês , Grand Pri x de Paris) , é 

filh o de Prince Chevali er (Derby fran cês). 

por Prince Rose. Parece que H ig h Top atua 

bem com éguas do ramo de Prince Cheva

lier. O cruzamento entre High Top e égua 

por Charlottown (Derby da Inglaterra), filho 

de Charlottesville, resultou no bom ganha· 

dor de " stakes" , Cou ltry (Oslo Cup). A me

lhor égua filha de High Top é Aloft , ganha· 

dora do Princess Royal Stakes, cu ja mãe é 

por Doutelle (Prince Chevalier) . O melhor 

produto de Derring-Do em égua por Charlot

tesville é Variskh ina (Princess El izabet h 

Stakes), que tem "i nbreeding " de Nearco (4 
x 4) e muita semelhança com seu pai na con· 

formação . Huntercomb e (por D er

ring-Do), obteve seu melhor produto, Pyja· 

ma Hunt, em égua por Charlottesville. Outro 

ganhador de " stakes" filho de Huntercom· 

be em égua por Pampered King (Prince Che· 

valier) , é Kaunitz, que não tem caráter per· 

feito. Mu ito poucas éguas filhas de Prince 

Chevalier foram destinadas a Darius , bisavô 

de Top Ville. O mel hor desta união foi Xer

xes, que no tipo e aparência é um perfeito 

Prince Chevalier. Prince Chevalier é filho de 

Prince Rose, que por sua vez é pai de Prince 

Bio e Princequil lo. Derring-Do não teve mui · 
ta oportunidade de receber éguas do ramo 

de Prince Bio, da li nha de Prince Rose. Os 
produtos ganhadores de " stakes" da união 

do Derring-Do com éguas por Prince Bio e 

seu filho Sicambre, são: Jan Ekels, cavalo 

são e milheiro, ganhador entre outros , do 

Queen Elizabeth li Stakes e mais do tipo Si· 

cambre; e Hill 's Double (Os lo Cup). Dariu s, 

pai de Derring-Do, produziu , em égua por Si · 

cambre, a Ambericos, reprodutor prat ica
mente esté ri l na Argentina. 

High Top, pai de Top Ville, é ganhador 

dos 2.000 Guinéus da In g laterra. É 
" linebred " de Pharos (Fairway 4 x 5). foi o 

cavalo da linha de Nearco em égua por 

Vimy, de melhor atuação nas pi stas . Outros 

dois ganhadores de " stakes" des ta união, 

são: Camden Town (Jersey Stakes, Duke oi 

Edinburgh Stakes e irmão próprio de High 

Top) e Danau Boy. Dentre outros ganhado· 

res de destaque da linha de Nearco com 

ég uas por Vimy, deve-se mencionar: Melody 

Rock (por Sayajirao), Lady Singer (por Lord 

Gayle), Make A Signal (por Roya l Gunner) e 

Blind Harbour (por Star Moss). O úni co ga

nhador de " stakes" por reprodutor do ramo 

de Nasrullah , da linha de Nearco em ég ua 

por Vimy, é Parengetta (por So Blessed). 

Derring-Do, avô de Top Ville , foi um bom 

cavalo na milha e suas vitórias incluem o 

Imperial Stakes , Hungerford Stakes e 

Queen Eli zabeth li Stakes. Não tinha bom 
caráter. Era "i nbred" de Nearco (3 x 4) e de 

Solario (4 x 4) . Na linha materna descende 

de Orlass . Outro bom ganhador de "stakes" 

por Dariu s, da família de Orlass , é Dart 

Board , que tem " inbreeding " de Nearco (3 x 

3) e de So lari o (4 x 3), atualmente reprodutor 

no Haras Malal-Hue na Arg entina. Dante, pai 

de Darius, produziu com a familia de Orlass: 

a boa égua Darlene (Nassau Stakes e mãe 

de Homeric) e Dumbarnie, velocista são, pai 

de Loc hnager. com a mesma familia de Or· 

lass, Derring-Do foi bem sucedido com Pe· 

leid , ganhador do St. Leger. Aqui temos 

uma prova de que reprodutores do ramo de 

Dante atuam bem com ég uas da famíl ia de 

Orlass , principalmente do ramo de Orison. 

O avô materno de Derring-Do, Abernant (por 

Owen Tud or) é neto de Hyperion . O melhor 

ganhador por Darius em égua por Owen Tu· 

dor é Cyrus. Dante, pai de Dari us, produziu 



MARÇO/ ABRIL DE 19!'1~Pnento PAG. 99 

Top Vil/e 

os seguintes ganhadores de " stakes" em 
éguas por Hyperion e seus filhos: Carrozza 
(Oaks), Landau (caráter difícil, porém bom 
reprodutor na Austrália), Darlene (Nassau 
Stakes). 

O melhor filho de Dante em égua por So
laria foi Darius. Dentre outros ganhadores 
de " stakes" por Dante em éguas da linha de 
Solaria, deve-se mencionar: a destacada 
égua Diableretta (seu avô materno é Dastur) ; 
Alassio, Desert Beauty , Darubini , Dumbar
nie, Monarchial e Santa Dominga. Os melho
res filhos de Nearco em éguas da linha de 
Solaria, são: Royal Charger (muito bom re
produtor nos E.U.A.); Tessa Gilian (Corona
tion Stakes), Flying Slipper (boa égua ga
nhadora de " stakes"), Krakatao (reprodutor 
clássico na Irlanda), Nearly (3ª mãe de 
Derring-Do), Nebuchadnezzar, Agitador e 
Norooz. Nearco obteve mais sucesso com 
éguas por Solaria (Gainsborough) e seus fi 
lhos, do que com Hyperion (também filho de 
Gainsborough). Nunca vi Solaria, mas o fa
lecido Reginald Day informou-me que tinha 
um caráter e temperamento perfeitos, já 
que Nearco foi um cavalo de temperamento 
independente. Sob o ponto de vista mental , 
éguas por Solaria e seus filhos eram mais 
adequadas para Nearco do que as filhas de 
Hyperion . 

Sega Ville, mãe de Top Ville , foi uma boa 
égua nas pistas, ganhando duas corridas , 
inclusive o Prix de Flore-Gr. Ili. Não tinha 
aceleração final. Na conformação, principal 
mente no tipo e expressão, parece-se muito 
com o pai Charlottesville, tendo , porém uma 
estrutura mais forte. Os membros diantei 
ros são bons e não são "estrangulados" 

abaixo dos joelhos como os de Charlottes
ville. Os curvilhões são perfeitos. Sega Víll e 
é "linebred" de Pharos/Fairway (4 x 5). Na 
temporada anterior ao nascimento de Top 
Ville, ficou vazia. Representa a combinação 
entre reprodutores da linha de Prince Rose 
e éguas por Tantieme e seus filhos. Dentre 
outros ganhadores de "stakes" desta mes
ma combinação, inclue-se Deb Marion (Gal
lorette Handicap e Orchid Handicap, nos 
E.U.A.), por Debbysman. A combinação con
trária produziu Kamaran (cavalo muito são, 
ganhador do Prix du Conseil Municipal, 
duas vezes) , filho de Tanerko (Tantíeme) em 
égua por Charlottesville. A combinação en
tre Agio (Tantieme) e égua por Prince Cheva
lier, resultou no destacado cavalo alemão 
Lombard , que não tinha aceleração final e 
era um cava lo de tipo nervoso como o pai e 
o avô. Não correspondeu como reprodutor. 
Dentre outros bons cavalos que represen
tam a comb inação Tantieme e Prince Rose, 
incluem-se: Relkino (Benson & Hedges Gold 
Cup, 2° no Derby, sem aceleração final) , por 
Relko; Mas ter Guy (Prix Jean Prat , 3~ no 
Derby da Irlanda), por Relko; Travertine 
(Derby espanhol , Gran Premio de Madrid) , 
por Tanerko; Le Mas Marvent (2 º Poule d'Es
sai des Poulains), por Tanerko; Le Mas Mar
vent (2 ~ Poule d 'Essai des Poulains). por Ta
nerko; Murrayfield (por Match); Stanley Ster
ling (por Match) ; o bom fundista Tug of War 
(por Reliance); Relpin (por Reliance); Djarvis 
(por Djakao) e Fidion (por Djarvis). 

A combinação entre reprodutores da li 
nha de Prince Rose e éguas por Tantieme, 
seus filhos e netos ou , a inversa, é muito 
aconselhável sob o ponto de vista psíquico. 
O próprio Tantieme era um cavalo de tipo 

muito nervoso e excitável e esta caracterís
tica aparece muitas vezes entre seus des
cendentes. Geralmente os cavalos da linha 
de Prince Rose (sem sangue de Nasrullah) 
têm temperamento e caráter perfeitos. Este 
tipo de combi nação fornece o equilíbrio 
adequado das características mentais , o 
que é muito importante no cavalo de 
corr ida. 

Charlottesville, avô materno de Top 
Ville , foi o melhor da geração de 1957 na 
França, quando ganhou o Derby francês, o 
Grand Pri x de Paris, o Prix Lupin. Tinha ace
leração final. Representa a combinação en
tre reprodutores da linha de Prince Rose e 
éguas da linha de Nearco, como: Arctic 
Prince (ganhador do Derby), Pirate King, 
Pampered King, Proper Pride, Prince Midge. 

Charlottesville era um cavalo castanho, 
com bastante qualidade na cabeça e muito 
parecido com Prince Chevalier, seu pai. Ti
nha um corpo mais "enxuto' '. Sua linha su
perior era muito bonita. Era algo pernalta e 
um pouco "estrangulado" abaixo dos joe
lhos. Os curvilhões eram muito retos. 

La Sega, avó de Top Ville, foi uma ótima 
égua, obteve 9 vitórias que incluíam a Poule 
d'Essai des Pouliches, Prix de Diane, Prix 
d' lsphan . Posteriormente, teve problemas 
de coração . Era uma égua castanho escura, 
de aparência comum. Sua cabeça não tinha 
qualidade. Tinha orelhas um pouco caídas 
como sua mãe, La Danse, seu avô materno, 
Menetrier e, ao pai deste, Fair Copy. Sua li
nha superior também não era bonita. Os 
membros dianteiros eram bons. Os curvi
lhões eram encurvados e um pouco altos. 
Tantieme, seu pai, não foi um cavalo bonito, 
nem do tipo de exposição. Seus olhos ti
nham expressão, o que lhe dava uma aprên
cia máscula. A paleta era longada e delinea
da. Tinha joelhos dobrados para frente. Os 
curvilhões não eram muito bem colocados. 
Era um cavalo de tipo nervoso e excitável. 
Sua mãe, Terka, e seu avô materno, lndus, 
também foram cavalos muito nervosos. La 
Sega representa a bem sucedida combina
ção entre Tantieme e éguas por Fair Copy e 
seus filhos, como: o destacado cavalo e re
produtor Tanerko, Danseur (Grand Prix de 
Paris) e Feli cia (Prix de la Grotte e 2~ na 
Poule d 'Essai des Pouliches). Todos eles ti
nham orelhas caídas. Fair Copy, o qual vi na 
Suécia, também tinha orelhas "cabanas" e 
dentre seus filhos com este defeito e que 
pessoalmente conheci , temos: Sayani , Or
feo (Grand Pri x de Paris), Damasco (Pri x Da
ru) , Menetrier (avô materno de La Sega), 
Woodcut. 

A produção no haras de La Sega é com
posta de 7 produtos vivos , com 5 ganhado
res. Seu outro filho ganhador de " stakes" é 
Sun Sun (Prix du Petit Couvert), por Mourne, 
que representa a combinação entre repro
dutores do ramo de Brantome e éguas do ra
mo de Tantieme. O irmão próprio de La 
Sega, Danseur, ganhador do Grand Prix de 
Paris , foi um cavalo muito melhor na confor
mação do que ela própria. Tinha uma linha 
superior melhor e os curvilhões mais retos. 
Não tinha aceleração final. 

A família de 4~ mãe de Top Ville, Makada 
(por Rustom Pashá), atuou bem com Tantie
me. Outros bons ganhadores por Tantieme 
em éguas desta família, são: Tanata, boa ga
nhadora de "stakes" e Magyar. 

La Danse, 3~ mãe de Top Ville, é irmã 
materna de Magda (por Relic) e produziu 
com Tantieme a Marion (3 vitórias), cuja 
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união com Debbysman (por Princequillo) 
produziu Deb Marion (Gallorette Handicap e 
Orchid Handicap). Deb Marion foi produzida 
nas mesmas linhas que Sega Ville, mãe de 
Top Ville, ambas filhas de netos de Prince 
Rose em éguas por Tantieme. A combina
ção de Marion com reprodutores do ramo de 
Nasrullah, resultou na boa égua Producer 
(Prix Chloe, Prix de l'Opera, Prix de la Foret), 
por Nashua, por Nasrullah e em D. O. Lady 
(4 vitór ias , $137 ,000, inclus ive o Long lsland 
Handicap), por Boldnesian, por Bold Ruler 

(Nasrullah). O 3~ ganhador de " stakes" por 
reprodutores da linha de Nasrullah em égua 
da família de Makada, é Plann ing (Prix Euge
ne Adam), por Daring Sisplay, por Bold Lad 
(IRE), por Bold Ruler. Outros ganhadores de 
categoria, por reprodutores da linha de Nas
rullah em éguas do ramo de Tantieme, são: 
Elgay (por Gay Lussac), ganhador do Derby 
Italiano; Ovac (por Furibondo), ganhador 
dos 2.000 Guinéus da Itália; Persian Bold 
(por Bold Lad-IRE). Os demais não obt ive
ram mu ito sucesso. Sob o ponto de vista 

MARRACCI (Castanho , Itália, 1976) 
(Derby italiano) 

Royal Charger 
Nearco 
Sun Princess 

Turn-to 

Source Sucrée 
Admirai Drake 
Lavendula 

Sir Gaylord 
Princequillo 

Prince Rose 
Cosquilla 

Somethingroyal 

lmperatrice 
Caruso 
Cinquepace 

Tant ieme 
Deux pour Cent 
Terka 

Match 
Relance 

Relic 
Polaire 

Martine Boileau 

Toulouse Lautrec 
Dante 
Tokamura 

Marguerite Delaroche 

Mina da Siena 
Cavaliere d' Arpino 
Milldoria 

Marracci , ganhador do Derby italiano, é 
o 4~ ganhador desta prova, no turfe interna
cional , descendente do ramo Royal Charger
Turn-to, da linha de Nearco. Os outros são: 
Proud Clarion (Kentucky Derby em 1967), 
por Hail to Reason; Sir lvor (Derby da Ingla
terra em 1968), por Sir Gaylord; e Roberto 
(Derby da Inglaterra em 1972), por Hail to 
Reason. 

Marracci é de criação e propriedade do 
famoso estabelecimento italiano, Razza 
Dormello 01,9iata, e é treinado por F. Boutin , 
na França. E considerado um ganhador fra
co de Derby. Nos últimos anos, a criação 
italiana deteriorou-se muito, mais que nos 
outros países. Um dos motivos, é que os ita
lianos encurtaram as distâncias das corri 
das. Considero isto um crime para o turfe e 
a criação. 

Na conformação, Marracci se parece 
com o pai Sir Gaylord, princ ipalmente no ti 
po e expressão. É, no entanto, um pouco 
menor e mais curto. A linha entre o joelho e 
o boleto é muito reta, enquanto que Sir Gay
lord a tem mais aberta. Marracc i é um pouco 
"estrangulado" abai xo dos joelhos e sua 
garupa é bem delineada. Os curvilhões são 
ligeiramente encurvados como os de seu 
pai e seu avô Turn-to. 

Sir Gaylord, pai de Marracci , foi um cava
lo brilhante, porém não era são, tendo man
cado durante sua preparação para o Ken
tucky Derby. Seus boletos demonstram des
gaste e os joelhos também não são perfei
tos. Os curvilhões são encurvados como os 
de seu pai Turn-to. Os de sua mãe, Some
thingroyal, são levemente encurvados. Sir 
Gaylord tem orelhas levemente " cabanas" . 

Turn-to, avô de Marracc i, também não 
foi um cavalo são. Era um animal castanho 

escuro de bom tamanho, que no tipo e ex
pressão se parecia com a mãe Sucree (por 
Admirai Drake) e, por isto, pode ser descrito 
como um indivíduo típ ico de Admirai Drake. 
Suas orelhas eram ligeiramente caídas; os 
membros dianteiros e joelhos poderiam ser 
melhores. Seus curvilhões eram encurva· 
dos e afastados, como os de sua mãe. Entre 
os produtos de Turn·to, há vários que se pa
recem com Admirai Drake na conformação 
inélusive Hail to Reason, Sir Gaylord, First 
Landing, Dead Ahead , Reverse, Rest Turn , 
Hoist Him Aboar<:I e All Hands. A lista negra 
encontrada no dorso de muitos descenden
tes de Turn-to, é uma característica de Ad
mirai Drake. Na conformação, Turn-to não 
tem nada de seu pai Royal Charger e de seu 
avô Nearco. Mesmo entre seus filhos e nê
tos alazães, nunca vi um que pudesse ser 
descrito como um tipo Royal Charger e nem 
com outra pelagem, do ti po de Nearco. 
Turn·to, que se parece com a mãe e o avô 
materno Admirai Drake, estabeleceu seu 
próprio tipo na li nha de Nearco, totalmente 
diferente deste. É um reprodutor domi
nante, pois marcou muito suas próprias ca· 
racterísticas em grande parte de sua produ
ção, e que são fáceis de reconhecer. Turn-to 
tem " inbreeding" de Pharos (3 x 3). Teorica
mente, o " inbreending aumenta a dominân
cia, o que foi verdade com Turn·to, pois qua· 
se todos seus produtos castanhos e casta
nho escuros, tem mu ita semelhança com 
ele. Os exemplos são: First Landing, Hail to 
Reason, Si r Gaylord, Cyane, Best Turn, 
Dead Ahead , Waltz, Favourable Turn , Rever
se, Hoist Away, All Hands, Turn to Talent, 
Luck Turn , Sally Ship, Come Hither' Look, 
Turn True Blue Captain 's Gig, Hoist Sail, 
Seaman e Nibelungo. Seus filhos alazães, 

mental (temperamento e caráter), este cru
zamento não é aconselhável. Os descen
dentes de Nasrullah são bem conhecidos 
por seu temperamento difícil e podem ser 
nervosos. Tantieme em si era mu ito nervoso 
e excitável , o mesmo em relação a seus fi
lhos. Minha explicação é que para este tipo 
de cruzamento, as características intelec
tuais não ficam balanceadas adequadamen
te. Este t ipo de cruza talvez produza dema
siada energia nervosa que resulta em cava
los altamente tensos . 

ganhadores de " stakes", que diferem dele, 
são: Rideabout , Hoist Him Aboard , Turn-to 
Sal e Happy Turning. Seus filhos , Sir Gay
lord , Hail to Reason, Cyane, Best Turn , Re
verse e All Hands, são todos reprodutores 
dominantes. Turn-to é igualmente dominan
te no sentido de transmitir falta de resistên
cia a seus filhos, principalmente, Sir Gay
lord, Cyane, Best Turn e All Hands. Para se 
obter bons resultados com f i lhos e netos de 
Turn-to, principalmente aqueles que tiveram 
prob lemas de resistência, deve-se escolher 
éguas sãs e de linhagens e familias que pro
duzem cavalos sãos e resistentes. Não seria 
aconselhável a cruza com éguas por Native 
Dancer, Tom Fool e seus filhos, ou éguas 
por Bold Ruler e Fleet Nasrullah, com filhos 
de Nasrullah e com falta de resistência. Se
ria o mesmo que garantir um produto delica
do e nada são. Poderia ser um animal preco
ce, mas surge a questão por quanto tempo 
se manteria são. O fato de ser são e resis
tente são os principais fatores para uma 
bem sucedida criação de cavalos. 

Royal Charger, avô de Sir Gaylord, era 
uma alazã de aparência muito masculina e 
maior que seu pai Nearco. Seu pescoço era 
forte; a paleta alongada e bem delineada; 
bom perímetro toráxico e boa linha 
superior. Seus membros dianteiros eram 
compridos e os joelhos um pouco dobrados 
para frente. Os posteriores eram fortes, as
sim como os curvilhões , que também eram 
retos. 

Os produtos alazães de Nearco que vi, e 
que tem o tipo e expressão de Royal Char
ger, são: Star of Gujrath, Agitador, Nebu
chadnezar, Riviera e todos em éguas por fi
lhos de Gainsborough, Hyperion e Solario. 
Dois filhos alazães de Nearco e que tem ti 
po diferente de Royal Charger, são Amerigo 
e Hyphen, que se parecem com o avô mater
no Precipitation. A mãe de Sir Gaylord, So
methingroyal , também era cheia de defeitos: 
mãos em pé e para dentro, joelhos dobra
dos para trás, curvilhões ligeiramente en
curvados . Sob o ponto de vista de confor
mação, Turn-to, que não era um cavalo são, 
não fo i a cruza adequada para Somethingro
yal. Desta união veio o brilhante Sir Gaylord, 
que não foi são e mancou logo que lhe foi 
exigido maior esforço. Na conformação, ti
nha os defeitos de seu pai e sua mãe. Da 
união entre Someth ingroyal com First Lan
ding, veio o alazão First Family, de aparên
cia mais sã que Sir Gaylord mas sem seu 
brilhantismo, além de não ter aceleração fi 
nal. First Family é ganhador de sete corri 
das e $188,040 e um fracasso total como re
produtor. 

Marracci é " linebred" de Nearco (4 x 5). 
É" o melhor cavalo representante da combi
nação entre reprodutores do ramo de Royal 
Charger-Turn-to, da linha de Nearco, com 
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Turn-to 

éguas do ramo de Tantieme. Seu avô mater
no é Match, um filho de Tant ieme. Filhos e 
netos de Tantieme estão atuando bem co
mo avós maternos, devido a seus pedigrees 
abertos. Match tem pedigree completamen
te aberto, porque é livre do sangue de Near
co e Hyperion. Parece que éguas filhas de 
Match atuam bem com reprodutores da li
nha de Nearco (exceto do ramo de Nas
rullah). Um bom cavalo desta combinação é 
o pequeno alazão Monteverdi , líder dos 2 
anos, em 1979, na Inglaterra, ganhador do 
Dewhurst Stakes. Os melhores ganhadores 
de " stakes" por reprodutores do ramo de 
Nasrullah com éguas da linha de Nearco, 
em éguas filhas de Match , são: o destacado 
milheiro italiano Ovac (Premio Parioli , 2,000 
Guinéus da Itália), por Furibondo; Soldier's 
Point (por Mill Reef) e Golden River (por 
Rheingold). Dentre outros ganhadores de 
" stakes" internacionais, por reprodutores 
da linha de Nearco (exceto do ramo Nasrul 
lah) em éguas do ramo de Tantieme, in
cluem-se: a boa égua francesa Singapore 
Girl (Pri x Maurice de Nievil) , por Lyphard ; 
Military Rearing (Toronto Cup), por Vice Re
gent , por Northern Dancer; o bom fundista 
Yelpana (Prix Berteux, 2° Premio Roma), por 
Yelapa. Dentre os reprodutores do ramo de 
Nasrullah, da linha de Nearco em égua do 
ramo de Tantieme, deve-se mencionar: El 
gay (Derby italiano), por Gay Lussac; Ovac 
(Premio Parioli - 2.000 Guinéus italiano), 

por Furibondo; Persian Bold, por Bold Lad 
(Ire); Neehah, por Bold Lad (Ire); a boa égua 
Producer (Prix de la Foret , Prix de la Opera, 
Pri x Chloe, etc.), por Nashua; D. O. Lady (vi
tórias , $137,000), por Boldnesian. 

Esta combinação tem proauzido muitos 
cavalos nervosos, excitáveis e altamente 
tensos. Sob o ponto de vista mental , esta 
combinação não é aconselhável , pois os 
descendentes de Nasrullah são conhecidos 
por seu temperamento e caráter adoidados 
e podem ser do tipo nervoso. Por outro lado, 
Tantieme foi um cavalo muito nervoso e ex
citável , podendo-se dizer o mesmo com re
ferência a seus produtos. Match tinha tem
peramento e caráter perfeitos e, por isso, 
suas filhas tem atuando bem como reprodu
tores do ramo de Nasrullah. 

Match foi um cavalo são, de tempera
mento muito melhor que seu pai Tantieme, 
inclusive sendo muito mais fácil de ser 
transportado. Foi um dos melhores cavalos 
da geração de 1958 na França, que também 
incluiu Right Roya l e Bailo . Dentre suas vi 
tórias destacam-se o Prix Royal Oak, Prix 
Juigne, Prix Noailles, Prix Boaird , King 
George V and Queen Eli zabet h Stakes e o 
Washington D. C. lnternational. Sob o ponto 
de vista de conformação, foi o produto de 
Tantieme de melhor aparência. Tinha mais 
qual idade e uma linha superior melhor que 
de Tantieme. Seus dianteiros eram bons, 

enquanto que seu pai tinha joelhos dobra
dos para frente. Tinha, também, melhor perl
metro toráxico. Os curvilhões eram perfeitos. 

Tantieme não foi um cavalo atraente, o 
mesmo podendo se dizer a respeito de sua 
cabeça. Seu olhar era expressivo. A paleta 
era alongada e bem delineada, o que lhe 
propiciava ampla ação ao galope. Enquanto 
era jovem, seus membros dianteiros para
vam perfeitos. Com a idade, seus joelhos 
dobraram para frente. Era um tipo algo per
nalta. Entre seus filhos podemos encontrar 
vários deste tipo, como Tanerko. Sua mãe, 
Terka, também, tinha joelhos dobrados para 
frente. Os curvilhões de Tantieme não eram 
perfeitos; ligeiramente altos e não muito 
bem colocados. Era um tipo de cavalo ner
voso e excitável e era péssimo no transpor
te. Quando corria na Inglaterra, o fazia abai
xo de suas reais possibilidades, pois estava 
indisposto e nervoso. Entre seus descen
dentes encontramos muitos de tipo nervoso. 
Conheci Reliance, mãe de Match, no Haras 
d'Ovilly . Era uma égua alazã forte, joelhos 
igualmente dobrados para frente e curvi
lhões corretos . Polaire, sua mãe, que tam
bém conheci naquele haras, tinha o mesmo 
defeito, mas seus curvilhões eram encurva
dos e afastados. Relance deu-se bem com 
Tantieme e desta união veio: Reliance 
(Derby francês, Grand Pri x de Paris, etc .), 
Match e a boa égua Dalida. A união de Re-



tllrf 
PÁG . 102 tofnento MARÇO / ABRIL DE 1980 

• TÉCNICA li• 
lance e Tanerko , destacado filho de Tantie
me, produziu o excelente Relko (Derby, da 
Inglaterra, Prix Royal Oak, Poule d'Essai 
des Poulains, Coronation Cup, Grand Prix 
de St. Cloud, etc .), um cavalo muito nervoso 
e excitável. Dentre outros bons cavalos por 
Tantieme em éguas por Relic , deve-se men
cionar: Taxation (destacada égua velocista). 
Tanata e Magyar. Tanerko produziu com 
éguas por Relic : Relko, Rebelco, Rabosi, 
Plumcake e Tout P'tit. Aqui temos uma pro
va de que o sangue de Tantieme atua bem 
com o de Relic . 

Martine Boilean, mãe de Marracci , a qual 
vi na Razza Dormello, tem alguma seme
lhança com Relance. É uma égua alazã 
forte, com mãos um pouco para dentro. 
Seus curvilhões são bem fortes e quase per
feitos . Martine Boilean não correu . Obteve 
oito produtos, dos quais sete são ganhado
res . Seu ganhador clássico anterior foi 
Mannsfeld (Premio Parioli , Premio Presiden
te della República, Prix Eugene Adam), por 
Crocket , o qual demonstra, na conformação, 
semelhança com sua mãe. Mannsfeld não 
tinha aceleração final. Representa a combi
nação bem sucedida entre reprodutor dora
mo de Owen Tudor, de li nha de Hyperion 
com éguas do ramo de Tantieme. Dentre ou
tros bons ganhadores de "stakes" na cria
ção internacional , que representam a cruza 
Owen Tudor-Tanerko, incluem-se: Amen 
(bom cavalo nos EUA, Hollywood Derby), 
por Ruydael, por Right Royal ; Lastarria (Prix 
Cleopatre, 2~ lrish Oaks), por Right Royal , 

por Owen Tudor; Bringley (Park Hill Stakes, 
Lancashire Oaks). por Poaching , por Owen 
Tudor; Syro na (Lingfield Oaks Triai Stakes), 
por Salvo, por Right Royal ; o bom milheiro 
francês, Mannshour (Prix de la Jonchere), 
por Kashmir li. O melhor cavalo da combina
ção entre reprodutores da linha de Hyperion 
em éguas do ramo de Tantieme, é Rheffic 
(Derby francês, Grand Prix de Paris , Prix 
Greffulhe, etc .) por Traffic . O outro filho ala
zão de Martine Boileau , Malherbe (por Ho
garth, por Neckar), ganhou o Premio Botti
celli e representa a combinação entre repro
dutores da linha de Ticino e éguas do ramo 
de Tantieme, como o destacado Zorn , ga
nhador alemão sobre obstáculos. 

Marguerite Delaroche, avó de Marracci, 
foi uma égua alazã, de estrutura forte. Sua 
paleta era um pouco pesada, assim como a 
de seu pai Toulouse Lautrec . Ganhou 4 cor
ridas e produziu três ganhadores, inclusive 
Marengo, ganhador do Premio C. de Montei 
e 3 ~ no Criterium Nacionais. 

Mina de Siena, 3~ mãe de Marracci , pro
duz iu Mignard (por Torbido), líder dos 2 
anos na Itália em 1948 e que representa a 
bem sucedida combinação entre reproduto
res do ramo de Orte l lo da linha de Teddy, 
com éguas por Havresac li e seus filhos, co
mo: Vezzano (Derby italiano, etc.) por Ortel
lo; Nervesa (Oaks d 'ltalia) por Ortello; Golfo 
(Derby italiano), por Moroni. 

4.ª mãe de Marracci , Milldoria (por 
Milton), foi uma boa égua nas pistas , tendo 
ganho o Oaks Triai Stakes. Sua filha Mac-

KQNIGSSTUHL (Castanho escuro, Alemanha, 1976) 
(Deroy da Alemanha) 

Bahram 
Persian Gulf 

Double Life 
Tamerlane 

Eastern Empress 
Nearco 
Cheveley Lady 

Dschingis Khan 
Ticino 

Neckar 
Nixe 

Donna Diana 

Donatella IV 
Allgau 
Blaue Donau 

Tourbillon 
Tornado Roseola 

Tiepoletto 
Blue Skies 

Scarlet Skies Scarlet Quill 
Konigs-Kronung 

Arjaman 
Olymp Olympiade 

Kronung 

Kaiserkrone 
Nebelwerfer 
Kaiserwürde 

O ramo de Bahram, da linha de Bland
ford está se expandindo muito atualmente 
na A lemanha, país que está se tornando a 
fonte principal desta linhagem na criação 
internacional. O ganhador da tríplice coroa 
alemã, Konigsstuhl , é o melhor cavalo que 
já vi ganhando o Derby alemão. é o segundo 
ganhador desta prova, descendente do ra
mo de Bahram, na Alemanha. O primeiro foi 
o pequeno Alpenkonig, em 1960. Na ingla
terra, o último foi Pathia, em 1959. 

Na conformação, Konigsstuhl não é um 
cavalo muito atraente e não é do tipo Bah
ram . N~m é parecido com seu pai Dschingis 
Khan . E um tipo mais pernalta. Sua cabeça 
lembra a de sua mãe Konigskronung, assim 
como o corpo " esbelto" . Falta- lhe um pou
co mais de força nos flancos, que não são 

muito bem desenvolvidos. A cernelha é alta 
e alongada o que dá a seu pescoço uma apa
rência magra e não muito forte. Seus joe
lhos são levemente dobrados para trás, vis
tos sob um julgamento rigoroso . A garupa é 
um pouco mais alongada que a de sua mãe. 
Ós posteriores poderiam ser mais fortes. Os 
curvilhões são altos e um pouco encurvados. 

Dschingis Khan , tem mais força em sua 
estrutura física do que Konigsstuhl. Na con
formação se parece com o avô materno 
Neckar, principalmente na aparência e ex
pressão. O mesmo pode-se dizer de sua ca
beça. Dsc hingis Khan poderia ser descrito 
como um cavalo do tipo Neckar. Seu pesco- · 
ço é bem forte; a paleta bem delineada; as 
mãos são ligeiramente para dentro. As ca
nelas dos dianteiros poderiam ser mais for-

chietta (por Niccolo dell 'Arca). ganhou 3 
corridas aos 3 anos, e atuou bem com Tene
rani (por Bellin i, por Cavaliere d'Arpino) pro
duzindo 2 cavalos sãos: Malhoa (Gran Pre
mio di Milano, Premio Emilio Turati, Gran 
Premio di Napoli) e Mal mo (Premio Sempio
ne, Premio d'Estate, etc.), ambos com " in
breeding" de Havresac li (4 x 4) e " linebred" 
de Tredennis (5 x 5) e, também, ambos sem 
aceleração final. Outros ótimos ganhadores 
por Tenerani em éguas por Niccolo dell'Ar
ca, são: Tissot (reprodutor líder, por 2 vezes, 
na Itália), Bonnard (de membros ru ins e que 
atuou razoavelmente bem como reprodutor 
na Argentina), ambos com " inbreeding" de 
Havresac li (4 x 4). A união de Macchietta 
com Traghetto (por Cavaliere d'Arpino) pro
duziu Mexico, um cavalo muito são, ga
nhador, por duas vezes , do Gran Premio di 
Milano e que não tinha aceleração final e 
fracassou na reprodução. Mexico tem "i n
breeding" de Havresac 11 /4 x 3). 

Milldoria também é 3ª mãe do destaca
do cavalo alemão Mercurius (Henckel Ren
nen , 2.000 Guinéus da Alemanha, Grosser 
Preis von Nord-hein-Westfalen , etc.). Este ti
nha mãos um pouco para dentro e curvi 
lhões encurvados. Seu pai , Atatüerk, era fi
lho de Ticino e representa a combinação en
tre reprodutores desta linha com éguas por 
Niccolo dell 'Arca, como: a destacada égua 
italiana Tadolina (Oaks da Itália e Premio 
Regina Elena, 2.000 Guinéus da Itália), por 
Neckar; e Silver City (líder dos 2 anos de sua 
geração na Alemanha), por Ticino. 

tes. Os membros posteriores são fortes e 
os curvilhões bem colocados. Se o olhar
mos de trás , andando, nota-se que os curvi
lhões abrem um pouco. 

Tamerlane, avô paterno de Konigsstuhl, 
foi um cavalo castanho escuro de tamanho 
médio. Sua cabeça era bem marcante e de 
muita qualidade. Demonstra, principalmen
te na cabeça, influência de seu pai Persian 
Gulf. A paleta é delineada adequadamente. 
Sua linha superior é muito bonita. É um pou 
co " estrangulado" abaixo dos joelhos. Os 
posteriores são fortes e bem desenvolvidos. 
Os curvilhões são corretos, característica 
de Persian Gulf. 

Persian Gulf (por Bahram), pai de Tamer
lane, o qual vi diversas vezes no Someries 
Stud , em Newmarket , foi um cavalo casta
nho com tipo de "corredor" . Era mais per
nalta que o filho Tamerlane. Sua paleta era 
bem delineada. Tinha mais consistência na 
ossatura do que Tamerlane. Os curvilhões 
também eram corretos. Foi um tipo de re
produtor dominante, pois a maior parte de 
sua produção se parece com ele. Já tamer
lane e Dschingis Khan não o foram. 

Conheci Bahram, pai de Persian Gulf, 
em fins de 1965, no Haras Chapadmalal , na 
Argentina, três dias antes de sua morte. Era 
um cavalo castanho cuja cabeça demons
trava qualidade. Não tinha um olhar muito 
fogoso. Foi também um cavalo "esbelto". A 
parada de seus membros diantei ros era per
feita. Seus curvilhões eram corretos, porém 
não tão fortes. Os melhores produtos de 
Bahram, que vi, tinham curvilhões retos e 
mais fortes que os seus, como: Big Game, 
Persian Gulf, Sun Bahram, Queen of Shiraz, 
Stone Age, Mah lran , Super Duper, Baxar (na 
Argentina). Caltha e Great Truth . 
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Cheguei a ver as cinco primeiras mães 
de Konigsstuhl. Konigskronung , sua 1 ª 
mãe, não tem uma boa linha superior nem é 
bem balanceada. Sua cernelha é aígo alon
gada e alta. A paleta é bem delineada. É um 
pouco "estrangulada" abaixo dos joelhos e 
aparenta ter os joelhos levemente dobrados 
para trás como o próprio Konigsstuhl. A ga
rupa é curta e bem delineada; os curvilhões 
são um pouco encurvados e afastados; os 
" gaskins" poderiam ser mais fortes. 

Kronung , sua 2ª mãe, tinha conforma
ção muito melhor do que Konigskronung . 
Sua linha superior era mais bem equilibrada 
e tinha mais consistência nos joelhos. Os 
dianteiros eram muito bons; os curvilhões 
eram fortes e bem colocados . 

Kaiserkrone, sua 3ª mãe, demonstrava 
qualidade na cabeça. Era levemente "estran
gulada" abaixo dos joelhos. Vista de frente, 
tinha os dianteiros perfeitos. Os curvilhões 
eram suficientemente fortes e corretos . 

A 4ª mãe, Kaiserwurde (por Bubbles), 
era uma égua preta de orelhas " cabanas ". 
Tinha joelhos ligeiramente dobrados para 
frente. A paleta era um pouco pesada, as
sim como a de seu pai. Os curvilhões eram 
um pouco encurvados e afastados. 

A 5ª mãe, Katinka, era uma égua do tipo 
" pernalta" ; suas canelas eram um pouco 
compridas, uma característica dos cavalos 
descendentes de Biribi , seu pai. Os curvi
lhões eram retos e os "gaskins" bem estrei-

tos como os de Biribi. 
Konigsstuhl é " linebred" de Arjaman 

(5 x 4) e Blandford (5 x 5) . É o melhor cavalo 
na criação internacional , representante da 
combinação entre reprodutores do ramo de 
Bahram, da linha de Blandford , com éguas 
da linha de Tourbillon. Outro filho ganhador 
de " stakes" por Dschingis Khan , em égua 
da linha de Tourbillon , é Toscarina (líder dos 
2 anos de sua geração na Alemanha). Tanto 
Konigsstuhl , como Toscarina, têm consti
tuição genética similar, porque seus res
pectivos avós maternos, Tiepoletto e Tosco, 
são filhos de Tornado (por Tourbillon). 

A combinação entre reprodutores da li 
nha de Tourbillon e éguas do ramo de Bah
ram , resultou em: Hethersett (St. Leger da 
Inglaterra e reprodutor) , por Hugh Lupus; 
Emperor (Prix Robert Papin e Dewhurst Sta
kes) , por Djebel ; Celtibero (bom milheiro na 
Argentina) , por Cardanil. 

O avô materno de Konigsstuhl , Tiepolet
to, encabeçou o Handicap Opcional da gera
ção de 2 anos, de 1956, na França. Aos 2 
anos, venceu o Grand Criterium, mas aos 3 
não correspondeu às expectativas. Não ti 
nha aceleração final e foi um fracasso na re
produção. Era um cavalo preto de boa apa
rência. Sob o ponto de vista de conforma
ção , foi o melhor produto de Tornado. Tinha 
uma boa linha superior e paletas bem colo
cadas. Não havia nada de imperfeito com os 
membros dianteiros. Os curvilhões eram 

fortes e um pouco encurvados e afastados. 
Tornado, seu pai , tinha muita semelhança 
com Tourbillon . Tinha a mesma cabeça e li
nha alongadas. Era " estrangulado" abaixo 
dos joelhos. Os curvilhões eram encurva
dos e afastados como os de Tourbillon, con
siderado um dos principais transmissores 
de " curvilhões em forma de foice", na cria
ção internacional Tiepoletto era "inbred" de 
Swynford (4 x 4). Dentre outros ganhadores 
de "stakes" por Tornado, com " inbreeding" 
de Swynford, deve-se mencionar a boa égua 
francesa, Vela. 

Dschingis Khan , pai de Kon igsstuhl , foi 
um milheiro são, tendo corrido dos 2 aos 5 
anos. Dentre suas vitórias mais importantes 
destacam-se: Henckel Rennen (2.000 Gúi
néus da Alemanha), Preis des Winterfavori
ten e Prix Boaird (na França). Corria melhor 
em raia macia e com tempo frio. Esta é uma 
característica que aparece frequentemente 
entre seus produtos. Parece que Konigss
tuhl atua bem em qualquer raia. Dschingis 
Khan também tinha aceleração final , ames
ma que Konigsstuhl demonstrou no Derby, 
o que significa vigor. A maioria dos produ
tos de Dschingis Khan não são fundistas. 
Ele próprio foi milheiro. Seu melhor filho 
fundista foi Konigsstuhl e dentre suas fi
lhas, Friedrichsruh, ganhadora do Oaks da 
Alemanha. 

Dschingis Khan é o melhor produto da 
combinação entre reprodutores do ramo de 
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Bahram com éguas da linha de Ticino. Den
tre outros ganhadores de "stakes", desta 
mesma combinação , incluem-se Tuttlinger 
(por Alpenkonig), Shogun (por Tamerlane) e 
a boa égua alemã Alpinia. Dentre os produ
tos de Dschingis Khan com "inbreeding " de 
Ticino , deve-se mencionar: Friedrichsruh 
(4 x 4) ; Licata (4 x 4), ganhadora dos 1.000 

Guinéus da Alemanha; Summer Dream 
(4 x 3), que ganhou o Les Guineas na Bélgi 
ca; e boa égua alemã, Sheba (4 x 3) e o bom 
milheiro alemão, Akbar (4 x 3). 

O avô de Konigsstuhl , Tameriane , é o me
lhor produto da bem sucedida combinação 
entre Persian Gulf e éguas por Nearco. Os 
outros cavalos desta combinação, são: Gulf 
Pearl ; o bom milheiro italiano Zimone; Peni
net e Tesso. Nenhum dos filhos ganhadores 
de "stakes " por Persian Gulf em éguas da li 
nha de Nearco, eram fundidstas . Tamerlane 
tinha a constituição genética para ser fun
dista ou alcançar, pelo menos, os 2.400 me
tros , porque Persian Gulf , seu pai, ganhou 
nesta distância e Nearco, seu avô, em 3.000 

metros. A avô de Tamerlane , Cheveley Lad y, 
era filha de Solaria, ganhador do St. Leger e 
da Ascot Gold Cup. Sua 3ª mãe, Lady Marjo
rie, era filha de Sansovino, ganhador do 
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Derby. Apesar de todos estes elementos 
clássicos de fundo, Tamerlane não passou 
da milha. Gulf Pearl , seu outro filho ganha
dor, em égua por Nearco, também não pas
sou da milha. 

Konigskronung , mãe de Konigsstuhl , foi 
ganhadora de "stakes " na França, Alema
nha e Bélgica e, dentre suas vitórias 
inc luem-se o Pri x Joubert (na França) e o 
Pri x Lefebvre (na Bé lgica). Um ano antes de 
produzir Konigsstuhl , ficou vazia. O mesmo 
aconteceu com as mães dos destacados ga
nhadores clássicos de 1979: Troy, Top Ville, 
Three Troikas, Affirmed. 

Kronung , avô materna de Konigsstuhl , 
tinha "inbreeding " de Arjaman (2 x 4) e 
colocou-se em "stakes" . Seu melhor ganha
dor foi o são e resis tente Kronungsmantel 
(por Chiei , por Nearco}, que atuou bem na 
Alemanha, Bélgica e Itália. Den tre suas vit ó
rias inclue-se o Grand Handicap lnternatio
nal d 'Ostende. Kronungsmantel assemelha
va-se a seu pai Chiei : tinha bons dianteiros 
e os curvilhões eram um pouco encurvados. 
Representa a combinação entre reproduto
res da linha de Nearco, com éguas da linha 
de Herold-Dark Ronald , como: a boa ég ua 
fundista alemã, Wildrose (por Chief); Neb-

biolo (2.000 Guinéus}, por Yellow God ; Alte 
liebe (1.000 Guinéus da Alemanha), por 
Chiei ; Sin Timon (Cambridgeshire Handi
cap}, por Captain ' s Gig; Ausfahrt (boa égua 
alemã), por Chiei. A filha de Kronung , Kro
nungsgabe (por Orsini , por Ticino), produziu 
duas boas ganhadoras de "stakes" : Kandia 
(Aral Pokal-Gr. 1, duas vezes), por Luciano, 
por Henry the Seventh; e, Kaschira (Ludwig 
Goebels-Memorial Stakes-Gr. Ili}, por Pria
mos, por Birkhahn, por Alchimist. Kandia, 
que tem os joelhos ligeiramente dobrados 
para trás , representa a combinação entre re
produtores da linha de Hyperion e éguas da 
linha de Ticino, como: Até que Enfim (G P 
Consagração-Gr. 1). por Levino; Farest Nan 
(Black-Eyed-Susan Stakes, nos E.U.A.), por 
Warfare; Last Orders (Brighton Mile Chal
lenge Trophy, etc.) , por Crocket; a boa ga
nhadora de " stakes" alemã, Vivi (Dettingen
Rennen , etc.), por Luciano. Kaschira, que 
tem curvilhões um pouco encurvados, re
presenta a bem sucedida combinação entre 
Priamos e éguas da linha de Ticino, como: 
La Tour (St. Leger da Al eman ha) , Trient 
(Oaks da Alemanha); Konigsalpen (boa ga
nhadora de " stakes" na Al emanha); Tannen
madel e Ostblitz. 
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•VETERINÁRIA • 

Alimentação do 
cavalo de esporte 
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Graças ao tipo de seleção que sofrem e ao ritmo contínuo de 

violentos esforços físicos característicos do seu treinamento diá

rio, os cavalos de esporte se comportam com relação ao metabolis

mo dos princípios nutritivos, de forma totalmente diversa dos seus 

companheiros utilizados para outras finalidades. 
A alimentação inadequada, quer por falta ou por excesso, atua 

de forma decisiva sobre a capacidade atlética prejudicando o de

sempenho do animal. Porém, por mais científico que seja o progra

ma nutricional adotado, não será possível melhorar essa capacida

de atlética. 
Às vezes, torna-se difícil assimilar essa firmação, principalmen

te por aquelas pessoas, acostumadas a pensarem que elimentos 

exóticos, caros e extravagantes, são capazes de estimular seus ani

mais para conquistas esportivas acima da capacidade atlética do 

mesmo. 
Infelizmente, por várias razões , tais como: falta de maior núme

ro de técnicos realmente especializados em nutrição; ant igas teo

rias européias arraigadas; falta de maior divulgação dos resultados 

das recentes pesqu isas; mania de desperdício econômico, etc., 

multiplicam-se inadequados programas nutricionais, responsáveis 

pela absurda incidência de cólicas, muitas vezes fatais , tão comum 

em inúmeros núcleos hípicos. 

Exigências Nutritivas 
O cavalo-atleta é um animal adulto em ritmo contínuo de traba

lho e para tanto exigem um programa nutricional capaz de cobrir 

suas exigências de manutenção e sua cota relativa aos gastos com 

essa intensa atividade física. Esse programa deve ser capaz de co

brir ambas as exigências e mantê-lo no seu peso ideal. O excesso 

Roberto T. Losito de Carvalho 
Departamento de Zootécnia, ESALQ - USP 

ou a falta de nutrientes provoca um rápido ganho ou perda de peso, 

tirando-o da sua condição atlética ideal e, consequentemente, pre

judicando o seu desempenho. 
O nutriente mais importante para os "cavalos-atletas" é a ener

gia e as necessidades energéticas aumentam de forma acentuada 

na razão direta do aumento de exercício, como podem observar pe

lo Quadro 1. 

QUADRO 1 - Energia dispendida de acordo com o trabalho 

Atividade física 
passo 
trote curto 
trote longo 
galope longo 
polo 
trabalho salto 

K / cal/ hora / kg peso vivo 

0,5 
5, 1 

12,5 
24,0 
31,3 
39,0 (Hintz-Lovell 1972) 

Observa-se que um cavalo andando 2 horas ao passo consome 

o dobro de energia necessária para uma hora no mesmo andamento. 

Esses valores determinados experimentalmente por Hintz, na 

Universidade de Cornell - U.S.A., serviram para a determinação 

das quantidades energéticas ideais que um cavalo deve receber por 

dia de acordo com o tipo de atividade física que executa. No Qua

dro li, as exigências energéticas são expressas em mega caloria 

(1.000.000 calorias) para cavalos de esporte em 500 kg de peso vivo. 

QUADRO li - Exigências energéticas para a atividade física 

Mantença 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 

4 h ao passo 1,00 
1 h trote curto 2,75 

1 h trote longo 
ou galope lento 6,15 

4 h trote curto 11 ,0 

1 h galope longo 
ou salto 11 ,35 

1 h trab. severo 19,35 

17,40 19, 15 22,65 27,40 27,75 35,35 

% da taxa de 
aumento sobre a 
necessidade de 
mantença + 6% + 17% + 38% + 67% + 69% + 118% 

OTT, Universidade da Flórida 

A interpretação do Quadro 11 , demonstra que enquanto a utiliza

ção do animal em 4 horas ao passo ou 1 hora ao trote o aumento 

das necessidades energéticas não são muito acentuadas. Tornam

se sensivelmente maiores quando estão em treinamento de salto 

ou preparo para corridas . 
A ingestão energética é controlada pela capacidade digestiva 

do animal (fator individual), pelo valor energético e palatabilidade 

da ração. Assim, baixa ingestão energética resulta em perda de pe

so e excesso de ingestão em obesidade, ambos os casos agindo 

negativamente na performance do animal. 
O controle da quantidade ideal de ingestão energética é um as

pecto complexo da nutrição, porque envolve um componente gené

tico, isto é, fator individual ; este fator é, as vezes, tão acentuado 

que obriga um programa nutricional específico para cada animal. 

Via de regra, a capacidade de ingestão do cavalo-atleta é da ordem 

de 2 a 2,5% do seu peso vivo por dia, de alimento seco ao ar, ou se-



MARÇO/ ABRIL DE 19!'j~PnentOPAG . 107 

ja, um animal de 500 kg de peso na.o deve receber cerca de 10 a 12,5 
kg de alimento por dia. Dentro desta quantidade ideal a relaçao de
sejada entre concentrados e volumosos varia de acordo com a iten
sidade do exercício, como pode-se observar. 

Proporção entre 
Atividade concentrado volumoso* 
Trabalho leve 35 65 
Trabalho médio 60 40 
Trabalho pesado 70 30 
*volumoso = feno com 2,0 Mcal / kg 

Normas do N.R.C. - 1978 

O valor energético da ração - quantidade total de alimentos 
consumidos no intervalo de 24 horas é diretamente influenciado 
pela quantidade e qualidade dos alimentos utilizados. De acordo 
com a necessidade podemos combinar de tal forma os alimentos 
concentrados e influir decisivamente no valor energético final. 

QUADRO IV - Exigências energéticas e protéicas para o 
trabalho 

Energia Proteína Proteína 
Categoria digestível bruta digestível 

(Mcal) (grama) (grama) 

Mantença 

400 kg p .v . 13,86 505 268 
500 kg p.v. 16,39 597 317 

Trabalho leve (2 h / dia) 
400 kg 18,36 672 355 
500 kg 21 ,89 803 424 

Trabalho médio (2 h / dia) 
400 kg 23,80 871 460 
500 kg 28,69 1047 553 

Para alcançar altos níveis energéticos na mistura de concentra
dos existem diversas técnicas. A mais em moda nos U.S.A. é a adi
çao de gordura animal em raçao para cavalo de corrida. Pesquisas 
recentes demonstraram que a adiçao de 15% de gordura animal 
proporciona ótimas condições fisiológicas para o desempenho 
dessa atividade, enquanto que o excesso de proteína agiu de forma 
negativa. As exigências proteicas para o cavalo-atleta ainda nao fo
ram perfeitamente definidas. Na falta de maiores informações, as 
normas nutricionais recomendam que a relaçao protéica energética 
deve permanecer constante, ou seja, 27 gramas de proteína bruta 
ou 50 gramas de proteína digestível para cada mega caloria de ener
gia digestível. Em outras palavras, à medida que aumenta a neces
sidade energética deve aumentar as quantidades de proteína para 
continuar essa relação, como pode-se observar no Quadro IV. 

A necessidade de àgua para um cavalo de esporte é extrema
mente variàvel. Os fatores psíquicos provocam sudorese maior, a 
quantidade de minerais e matéria seca ingerida aumentam a excre
ção urinária de água e o aumento de fibra, nas rações, acentuam as 
perdas hídricas pela via fecal. Curioso também é o fato de os ani
mais novos por apresentarem maior concentraçao de água no orga
nismo e metabolismo mais intenso sua necess idade hídrica por 
quilo de peso vivo e necessidade basal é de 10 a 15% maior do que 
o adulto. 

O consumo diário para animais pesando 500 kg e a 22 º de tem
peratura está no Quadro V. 

QUADRO V - Consumo d'água para animal c/ 500 kg a 
22 ºC de temperatura 

Atividade 
mantença 

gestação 

pico lactação 
trabalho médio 
trabalho pesado 

HINTZ 

litros/ dia 
22-29 
25-33 

33-37 

33-37 

44-55 

Universidade Cornell. 

Em vista desta variação, a água deve ser fornecida " ad libitum", 
em bebedouros facilmente laváveis, possibilitando ao animal auto
regular sua necessidade. 

Estima-se em 100 gramas por dia a perda de sal pelo cavalo em 
trabalho pesado. Cerca de 50 a 60 gramas sao eliminadas pelo suor 
(4,5 gramas por litro) e de 35-40 gramas pela urina. 

Torna-se necessário uma suplementação deste mineral a fim de 
se evitar sintomas de grande fadiga e menor resistência ao calor. 

A mistura de concentrados deve ter cerca de 0,6% de sal. É de
saconselhável misturar o sal comum com outros minerais. A me
lhor forma de suplementar é oferecer somente o sal comum em co
cho a parte . 

Concluindo: 
a) O bom desempenho do "cavalo-atleta" exige programas nutri

cionais adequados, desde o seu nascimento. Esqueleto sólido e 
músculos bem desenvolvidos precisam ser formados desde a 
primeira infância. 

b) O início do treinamento com 2 anos de idade, provoca tremendo 
" stress" nos ossos ainda imaturos resultando em grandes pre
juízos. O cavalo de esporte deve ser considerado um animal em 
crescimento até os 3,5 anos de idade e por isso suas exigências 
nutricionais são muito maiores do que os cavalos de esporte, já 
adultos. 

c) A melhor fonte energética para o desempenho atlético são os 
carboidratos. As proteínas, os minerais e as vitaminas são es
senciais para propiciar a adequada utili zação desses carboidra
tos. Quando em excesso tornam-se pre judiciais porque exigem 
maior cota energética para serem eliminados do corpo do animal. 

d) Exe rcícios violentos em curtos espaços de tempo, prejudicam o 
apetite. Por isso as rações precisam ser frescas, muito palatá
veis e possuir adequado valor energético e, com auxílio de orien
tação técnica especializada, torná-las econômicas. 

e) Felizmente já criamos programas nutricionais realmente econô-
OTT, Universidade da Flórida micos, abolindo com a exclusividade do uso da aveia e da alfafa. 
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O uso de hormônios 
• em equinos 

A - ÉGUA 
1 - Como pré requisito para qualquer 

apl icaçao de hormônios, é necessário oco
nhecimento da situaçao fisiológica hormo
nal e dos princípios de regulaçao hormonal. 

O ciclo da égua, como animal poliéstrico 
estacionai é influenciado por fatores am
bientais, que atuando sobre o hipotálamo 
induzem-no a estabelecer um ritmo estacio
nário (gráfico 1) . Os fatores ambientais de
sencadeadores sao o alargamento e, res
pect ivamente, o encurtamento dos dias, co
mo também a alimentação (pastoreio). 

O estímulo do hipotálomo, mediante sua 
produçao de um fator de liberação de gona
dotrofinas (RH = Releasing Hormone), in
duz a adeno-hipofise à liberação de hormô
nios gonadotróficos. Entre elas se desta
cam o FSH (Hormônio Folículo Estimulante) 
e o LH (Hormônio Luteizinante). O FSH esti
mula o desenvolvimento folicular do ovário, 
sendo os folículos também glândulas endo
crinas que produzem os estrógenos. Ao al
cançar os estrógenos um certo nível sanguí
neo (umbral), o hipotálomo induz a uma 
maior liberaçao de LH , o qual provoca a ovu
laçao e posteriormente a formaçao do corpo 
lúteo; outra glândula endócrina cuja funçao 
é produzir progesterona. Via hipotálamo, a 
progesterona inibe a produção de gonado
trofinas da adenohipófise, até a extinçao da 
atividade do corpo lúteo por luteolise. 

O fator luteolítico produzido pelo útero é 
provavelmente idêntico a Prostaglãndina F2 
alfa. Prostaglandinas são derivados de áci
dos graxos não saturados, que podem ser 
considerados como hormônios tissulares. 

A prolactina, outro hormônio gonadotró
fico produzido pela adenohipófise, tem sido 
pouco estudado na espécie equina, razao 

por H. Merkt e E. Klug 

pela qual nao foi considerado na presente 
rev isão. 

A seqüência cronológica das d iferentes 
fases do ciclo, com sua situaçao hormonal 
co rrespondente, é representa~a no gráfico 
n? 2, em fo rma simplif icada. E característi
co na égua que, nas proximidades da ovula
ção, ambos hormônios gonadotróficos es
tejam presentes no sangue, com mudanças 
pouco manifestas, particularmente na curva 
do LH , a qual , na vaca, se destaca por sua 
elevação (peak) pre óvulatória. Na égua tam
bém é interessante o alto nível de FSH na 
metade do ciclo estral. 

O cio se caracteriza por um alto nível de 
estrógenos, que caem um pouco antes da 
ovulação. Ao constituir-se o corpo lúteo 
eleva-se o nível da progesterona, alcançan
do o 6? dia após as ovulações um alto índ i
ce que se mantém até o 15? ou 16? dia do c i
clo, diminuindo nos dias posteriores, como 
conseqüência da luteolise. (GESCHWIND e 
outros 1975; EVANS & IRVINE 1975; OXEN
OER & HAFS 1975). 

Estas funções formam a regulação cícl i
ca dos hormônios da reprodução. 

11 - Em todas as fases do cic lo podem 
produzir-se transtornos . O objetivo deste 
trabalho é o tratamento de ta is transtornos 
e a possível manipulação das fases de ci
clos normais, não alterados. 

1 - Intervenção através de fatores 
ambientais externos 

O aumento da duração da luz do dia, pre
sente na Primavera, é desencadeadora para 
a iniciação da atividade sexual no equino 
(NISHIKAWA e outros 1952: V. LEPEL 1968; 
OXENOER & NODEN 1976). Nossa experiên
cia indica que podem ser cobertos de êxi tos 
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os programas com luz artificial , sendo im
portante um aumento sincron izado da ilumi
nação com uma intensidade mínima de 7,5 
Wattfm2. Por outra parte é conhecida por to
dos os criadores a influência benéfica que a 
alimentação (vitaminas) tem sobre a fertili
dade e, especial , o pastore io de primavera 
sobre a atividade hormonal da água. Contu
do, este aspecto não é objeto do presente 
trabalho. _ 
2 - Possibilidades de intervençao 

na área hipotálamo-hipófise 
A aplicação dos hormônios RH (agentes 

liberadores de gonadotrofinas), presentes 
em forma comercial desde alguns anos, es
tá condicionada a um funcionamento nor
mal da hipófise. Estes preparados provo
cam na égua uma liberação de LH/FSH . 
Nossa experiência com os mesmos é pouco 
satisfatória. Poss ivelmente, sejam a causa 
da diferença existente entre equinos e bovi
nos em relaçao FSH/LH . Estimamos que 
uma ap licação (substitu içao) prolongada de 
RH poderia ser mais efetiva que uma aplica
ção única. Sobre este aspecto IRVINE 
(1978) oferece uma explicação interessante. 
Em seus ensaios , constatou que os hormô
nios RH existentes no mercado conduzem, 
no equino, a liberação de gonadotrofinas, 
mas somente por períodos muito curtos, no 
qual permanece ausente a reaçao esperada. 
Talvez esta observação leve, no futuro, ao 
desenvolvimento de preparados capazes de 
liberar gonadotrofinas por períodos mais 
longos, no equino. 

No mercado existem atualmente os se
guintes preparados comerciais: Gon~dore
lin (decapeptideo), Lutai (R), Buserel1n (no
napetideo, quimicamente análogo ao 
GnRH), Receptai (R). 

Em éguas constantemente acíclicas 
(por exemplo, animais que não responde
ram às prostaglandinas), pode tentar-se 
uma aplicação repetida de, pelo menos, 
duas injeções de 40 ug de Buserelin , com 
intervalo de 24 horas. 
3 - Intervenção sobre o complexo 

hipofisiário-gonadal 
. a) - Substâncias com efeito FSH 

A aplicação de substâncias de açao 
FSH , como poderia ser gonadotrofina séri
ca, aparecia just ificada para éguas acíclicas 
e fo i recomendada em algumas ocas iões -
NAUMENKOV 1968. Entretanto, nossas ex
periências mostram que seu uso somente 
conduz a resultados favoráveis se, ao mes
mo tempo, atuarem fatores ambientais, co
mo luz do dia e pastoreio. (WEBEL e outros 
1977). Em anestros que não sao influencia
dos por tais fatores ambientais , como a ana
frodisia da lactação, nunca observamos o 
efeito desejado. Em caso favorável , persis
tiu dúvida de que se poderia at ribuí-lo ao 
produto aplicado ou às co rreções ambien
tais. 

Para ensa ios do tipo descri to, pode 
recorrer-se, em éguas acíc licas , a gonado
trof i nas séricas como Prolan-A. 

b) Substâncias com efeito LH 

A avaliaçao do efeito de tais substân
cias não é unanime. São necessárias altas 
doses para induzir a ovulação. De acordo 
com nossa experiência, devem ser aplica
das pelo menos 3000 U.I para provocar a 
ovulação de um folículo aparentemente ma
duro, dentro de um espaço de 24 horas. Não 
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se consegue o efeito desejado sempre, par
ticularmente em éguas com cio prolongado. 
Em um ensaio controlado de sincronização 
de cio em éguas, não foi possível alcançar 
uma indução de ovulação de forma satisfa
tória. 

Os preparados comerciais existentes 
correspondem a gonadrotrofinas corióni
cas. Deles são mencionados o Pro lan 
(Bayer) e o Ekluton (Vemia). 

Pelo fato de, visualmente ser necessária 
a repetição do tratamento, discutiu-se o pe
rigo de uma sensibilização do organismo e 
a possibi li dade de reaç ões anafiláticas. Os 
ensaios de ROSER e outros (1978) , como 
também nossa experiência, fazem pensar 
que não existe tal perigo. 

Não se pode descartar a possibilidade 
de uma neutralização imunobiológica do 
hormônio propriamente dito, que pudesse 
criar uma situação refratária (PINEDA e ou
tros , 1972; SULLIVAN e outros , 1973). 

4 - Intervenção sobre a função 
folicular 

A substituição de estrógenos está indi
cada em cios si lenciosos, quando a presen
ça de estrógenos é insuficiente. Os animais 
respondem imediatamente com cio externo. 
Como reações desvantajosas, devem ser 
mencionadas as poss ibilidades de involução 
do folículo, como também uma reação exa
gerada das mucosas genitais. 

Em combinação com FSH , ARBEITER 
(1971) obteve bons resultados em éguas 
com sub-função ovárica. BAYER e outros 
(1972) também obteve êxito ao tratar do 
anestro após parto, mediante a aplicação de 
doses reduzidas. 

Nós apenas justificamos a utilização de 
estrógenos em pequenas doses (até 1 mg) e 
exclusivamente em combinação com outros 
tratamentos , como irrigações uterinas, se
gundo DAY (1957) e ARTHUR (1970) . 

5 - Intervenção na área de função 
do corpo lúteo 

Com a aplicação de gestágenos é possí· 
vel simular a função do corpo lúteo e blo
quear, transitoriamente , a secreção de go
naootrofinas. Em éguas acíclicas, ou seja 
éguas com ovários afuncionais, damos pre
ferência a este tipo de tratamento. Com ele 
se trata de estabelecer um bloqueio de, pelo 
menos, 14 dias, provocando ao seu fim um 
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efeito denominado "rebound". 
Podem ser utilizados preparados por via 

oral ou parental. Damos preferência a uma 
aplicação inicial por via parenteral , seguida 
de aplicação por via oral. Em 60 % dos ca
sos temos observado resultados favoráveis , 
nos quais o tratamento é seguido por um 
cio normal e fértil. Condição prévia, é o re
conhecimento e separação de éguas que 
apresentam anafrosidia, ou seja, mante
nham uma certa atividade ovárica. Nestas 
pode resultar conveniente a iniciação de um 
tratamento de prova com prostaglandinas, 
prévio ao bloqueio com gestágenos. 

Alguns gestágenos existentes no mer· 
cado são Gestafortin (solução) + compri mi
dos; Synchrosin (solução) + comprimidos. 

Cabe acrescentar que estes preparados, 
em doses terapeuticas , não permitem ga
rantir plenamente o retardamento ou a su
pressão transitória do cio de animais em 
treino. 
6 - Intervenção na área da função 

luteolítica 
O luteolitico mais importante emprega

do na atualidade é a Prostaglandina F2 alfa. 
Sua atualidade fica demonstrada pela profu· 
sa literatura relacionada com essa substãn· 
eia. A prostaglandina pode ser utilizada 
sempre que exista um corpo lúteo funcional 
que bloqueie o ciclo de forma indesejável , 
sendo o corpo lúteo na égua de difícil diag
nóstico por apalpação, a diferença do que 
sucede na vaca, a indicação ficará baseada, 
particularmente, na anamnese, em combi· 
nação com o resultado do exame clínico. 

Maior segurança é obtida com a determi· 
nação da progesterona sanguínea, que ain· 
da não foi incorporada de forma rotineira 
nesses exames. 

Pode-se presumir a existência de um 
corpo lúteo, com alta probabilidade: 

1 - Entre o dia 6 e 16 do ciclo normal. 
2 - Em casos de diestro prolongado, 

ou seja desde que a última ovulação haja 
ocorrido mais de 21 dias. Estima-se que es
ta é a situação em quase 70% das éguas 
anéstricas não gestantes (ALLAN & ROSS· 
DALE 1973: STABENFELDT e outros, 1974). 
A probabilidade diminue ao aumentar o in· 
tervalo desde a ovulação. 

3 - A partir do 20? dia após o parto, em 
torno de 90% das éguas não cobertas, indi· 
ferentemente , apresentam ou não o cio do 

potro. 
Estas condições anamnésicas devem 

ser consideradas em conjunto, frente ao re· 
sultado do exame clí nico. Em particular, de· 
ve ser descartado a possível existência de 
um folículo dominante em desenvolvimento. 

Do conhecimento da ação da prosta
glandina e dos processos fisiológicos e pa
tológicos da reprodução, chega-se a diver
sas formas de emprego da prostaglandina 
nas éguas. 

a) Indução do cio. 
Puerperal : PGF 2 alfa, o dia 20 p.p., em 

casos de não se haver observado ou utiliza
do o cio do potro (TOLKSDOFF, 1975). 

Extrapuerperal: abreviação do interes
tro; sincronização de ciclos; desincroniza· 
ção de ciclos; acíclia provocada por C. L. 
persistentes; e reabsorção embrionária com 
C. L. pseudográvidico. 

b) Auto recuperação (limpeza) das muco
sas genitais. 

SPINCEMAILLE e outros (1978) reco
mendaram repetições do cio a intervalos 
curtos, como meio de controlar catarros por 
regeneração fisiológica das mucosas geni· 
tais no cio. De acordo com nossas observa
ções , logra-se êxito só em casos isolados. 

Existem prostaglandinas em forma natu
ral e em forma sintética. Em forma natural , 
os preparados apresentam, em doses luteolí · 
ticas, ações secundárias, como sudorese 
profusa e cólicas. Estes efeitos secundários 
são de curta duração e, aparentamente, sem 
consequências posteriores para a saúde dos 
animais. Nos preparados sintéticos, tem sido 
possível aumentar a atividade luteolítica sem 
aumentar os efeitos secundários. 

Atualmente, contamos com os seguin· 
tes preparados: Prostaglandina F2 alfa, na
tural Dinolytic (5 mg). Glandin F2 (5 mg). 
Prostaglandina F2 alfa, sintética (análoga): 
Equimate (250 mg), Synchrosept (2 mg) e Lu· 
talyse (5 mg) . 

Aplicados de acordo com a indicação 
correta, o cio ocorre nas éguas, em média 3 
dias depois das injeções. Também em mé· 
dia, as ovulações ocorrem por volta do 8? 
dia, existindo variações de alguns dias. Por 
esse motivo não é possível prescindir o con· 
trole folicular, se se desejar inseminar ou 
cobrir de forma dirigida o controle das apli· 
cações. 

O resultado dos tratamentos útero
estimulantes, como irrigações, massagens 
ou estímulos elétricos (KLUG e outros , 
1976) provavelmente seja devido a secreção 
de prostaglandinas tissulares (HURTGEN & 
GANJAM, 1978; HIMMLER & GUNZEL, 1979). 

111 - A situação hormonal da égua ges
tante. A fase inicial da gestação é determina· 
da pela progesterona produzida no ovário. A 
ovulação em um cio fértil é seguida da for
mação de um corpo lúteo, cujo período de 
função é limitado (gráfico 3). Contribuem na 
formação de progesterona corpos lúteos 
secundários , que se originam a partir de fo· 
liculos clinicamente palpáveis, dos quais, 
aproximadamente uma terça parte, ovula e 
o resto se luteiniza sem ovulação (SQUIRES 
1974) entre os 40? e 60? dias de gestação. 
Ao entrar estes corpos lúteos secundários 
em regressão, fica a produção de progeste
rona a cargo da placenta. Este último não 
foi considerado no gráfico 3. Ao redor do 
200? dia de gestação em diante, deixam os 
ovários de ter uma função determinante pa
ra a manutenção da gestação. 
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Entre os 35° e 40~ dias de gestação, apa
recem as assim chamadas gonadotrofinas 
séricas (PMSG) no sangue materno, produzi
das por tecido embrionário, que formam ni
chos crateriformes na parede uterina (endo
metrial cups). A fun ção do PMSG é de estimu
lar a formação de folí culos secundários desti
nados a transformarem-se em corpos lúteos 
acessórios . A PMSG se encontra, geral
mente, até o 4° mês de gestação, no sangue. 

Pode-se aproveitar a presença desse 
hormônio para diagnóstico de gestação en
tre os 45° e 120º dias de gestação(' ). 

nos testes sao de alta segurança. Nao obstante, se se 
produzir uma reabsorçao embrionâria depois da formaçao 
dos "endometrial cu ps ", dará um falso positivo para 
prenhez. 

A formação de PMSG é por demais uma 
característica do equi no, que, por exemplo, 
não está presente no asno. 

No segundo e último terço da prenhez 
manifesta-se um alto nível de estrógenos no 
sangue materno, com origem na placenta. A 
este hormônio se atribue o enorme tama
nho das gónadas do feto equino durante a 
prenhez. 

Apesar da situação hormonal parecer 
bem definida, a primeira vista, na ég ua, este 
campo não foi exaustivamente investigado, 
parti cula rm ente quanto às possibilidades 
de se man ipular seus mecanismos e in tervi r 
eficazmente. Ensaios próprios tendentes a 
diminuir a taxa de reabsorções embrioná
rias mediante a aplicação de progestágenos 
(MERKT, 1966) não lograram os efeitos de
sejados. Atualmente nos limita a aplicação 
de gestágenos (GESTAFORTIN) em éguas 
com suspei ta de reabsorção embrionária, 
para faci litar o diagnóstico fetal, 15 dias 
mai s tarde (G UNZEL E MERKT, 1978). 

VAN NIEKERK (1978) recentem ente as
sinalou a possibilidade de estabilizar gesta
ções em perigo por níve is insuficientes de 
progesterona, median te a aplicação subst i
tiva desse hormônio. É provável que, pelo 
menos uma parte dos abortos sem causa 
aparente seja consequência de uma insufi
ciência de progesterona. Nesta matéria não 
contamos com ensaios próprios. Não obs
tante cabe a pergunta, se é desejável reali 
zar tais tratamentos, considerando possí 
veis origens hereditárias dessa deficiência 
hormona l. 

Interrupção da prenhez 
mediante hormônios 

Em algumas ocasiões se deseja a inter
rupção da gestação na égua. A prostaglan
dina tem um efeito seguro dentro das pri 
meiras seis semanas. Em alguns casos é 
necessário repetir a ap licação. Após a 6ª se
mana, as probabilidades de provocar aborto 
são menos seguras. Entretanto, pode-se 
tentar, em alguns casos, com aplicações re
petidas. 

Indução do parto por 
via hormonal 

A indução do parto é um tema de grande 
atualidade, por diferentes mo~ivos. Ela é 
possível mediante oxitoci na em doses de 40 
a 50 unidades i.m. (KLUG e V. LEPEL, 1974). 

Sa lvo exceções de emergência deverão 
ser cumpridas as seguintes recomenda
ções: 340 dias de gestação completos, deve 
assegurar-se a lactação (mama preparada 
para ela), ausência de sinais que façam pre
sumir complicações no parto (torção uteri
na, et c.). 

O período de gestação é variável na 
égua, existindo diferenças indiv iduais, que 
devem ser consideradas na indicação. Por 
out ro lado está a saúde e a possibilidade de 
desenvolvimento do potro. Devem ser evita
dos tratamentos que determinem reações 
drásticas, como, por exemp lo, a injeção in
travenosa de oxitoci na. 

Recentemente recomendou-se a utiliza
ção de prostaglandina para induzir o parto. 
(ROSSDALE e outros, 1976) utilizaram Equi
mate 500 ug i.m. e, 80 minutos mais tarde, 
250 ug i.m. , simul taneamente com 250 mg 
intracervical. Os autores obtiveram resulta
dos satisfatórios a partir do 320 ~ dia de ges
tação, também em casos de preparação da 
insuficiência da égua para o parto. 

No terreno dos ensaios próprios , até o 
momento, com éguas de 240 dias de gesta
ção cumpridos, observamos uma evolução 
do part o muito moderada. A expulsão, em 
ambos os casos, aconteceu somente de
poi s da aplicação adicional de 50 u de oxi to
cina. Por ele es timam os que, possivelmente, 
a combinação de prostaglandina e oxitocina 
seja o método do futuro. 

Também se tem experimentado na indu
ção do parto co rticoesteroides . ALM e ou
t ros , 1974, puderam induzir partos a partir 
do 320º dia mediante a aplicação diária, por 
3 a 4 dias, de 100 mg de Dexametasona. Do 
nosso ponto de vista, a indicação para este 
tratamento só é just ificável em casos ex
cepcionais e de urgência. Ensaios próprios 
com corticoesteróides não conduziram are
sultados esperados em 2 de 3 casos. 

B - POTRO 
Os hormônios gonadot rófi cos da hipófi

se (FSH e LH/ICSH) dirigem as funções en
dócrinas e excretoras do testículo. Enquan
to o FSH atua sobre a espermatogenese, o 
LH /ICSH estimula a produção de hormônio 
and rógenico nas cé lulas de Leydig. Os 
transt ornos nesta regulação têm, geralmen
te, uma causa hereditária, cuja conduta é a 
eliminação do reprodutor. Com ele se reduz 
a indicação para tratamentos hormonais no 
potro, em caso s excepcionais . Como tais 
podem ser consi derados os potros que, por 
motivos de treino e campanha, são submet i
dos a tratamentos hormonais, com a finali
dade de reprimir sua conduta sexual. Tais 
animais geralmente falham quando devem 
entrar na reprodução. Tratamentos de tal 
natureza, em geral , não se recomendam. En
tretanto, em 6 potros, que suspeitamos te
rem sido submetidos a tratamento , t iveram 
uma recuperação expontânea no transcurso 
de 1 ano. Este prazo não pode ser reduzido 
mediante tratamentos hormonais. Se bem 
que possa interessar um tratamento com 
gonad o trófinas e andrógenos , deve 
recordar-se o perigo de danos ao epitéli o 
germinal por aplicação incontrolada de tes
tosterona (BERNDTSON e outros , 1978). 

Outra indicação para o emprego de hor
mônio no potro é o teste funcional descrito 
por COX e outros, 1973, dest inado a reco
nhecer animais criptorqu íd eos. Ao animal 
suspeito são injetadas 12.000 U.I. de gona
dotrofina co riónica (HCG) i.v. Coleta-se, em 
seguida, amostras de sangue, em intervalos 
de 15 minutos, por quatro a 5 vezes . A eleva
ção característica do nível de testosterona 
indica a presença de um testículo criptór
quico ou ep itélio capaz de produzir testos
terona. 

Outra indicação para a aplicação de hor
mônio em um potro é para a descida incom
pleta do testículo (maldescensus testiculo
ru m). De acordo com as nossas experiên
cias , o tratamento só é eficaz em casos de 
cripto rquídea inguinal , no primeiro ano de 
vida. O tratamento consiste na ap licação de 
2.000 U.I. de PMS (por exemplo, Anteron 
Schering) , por duas vezes, em um intervalo 
de 3 a 4 dias. Três dias depois da segunda 
injeção, apl ica-se 250 mg de tes tosterona. 
Repete-se o tratamento com intervalo de 3 
dias, por 5 a 6 semanas. 

Antes do tratamento, deve-se estar se
guro que o potro não se rá destinado a repro
dução, a fim de se evitar camuf lagem e a 
disseminação desse mal hereditário. 

Em resum o, deve-se destacar que na 
atualidade dispomos de uma série de prepa
rados hormonais de grande eficácia, que 
nos permite interv ir na regulação hormonal 
de um modo sonhado há alguns anos. 

Condição para sua aplicação eficiente é, 
contudo, um diagnóstico prévio exato e a 
utilização responsável. Quem confiar na 
sorte e aplicar os horm ônios sem diag:iósti
co adequado provocará mais danos que be
nefícios. 
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Programação Clássica 
MARÇO-ABRIL/80 

SÃO PAULO 

•2.3/ GP LINNEO DE PAULA MACHADO• 2.000 m •AREIA• 

Caduto 

Caduto, conduzido por Luiz Yanez, vence facilmente seu terceiro clássico. 

GP Linneo de Paula Machado - (Gr. li )· 2.000 m - (areia) . Para 
cavalos nacionais de 3 e 4 anos. Prêmios: CrS 480.000,00, sendo, 
CrS 300.000,00 ao prime iro; CrS 90.000,00 ao segundo; CrS 60.000,00 
ao terceiro e CrS 30.000,00 ao quarto colocado. 10 % aos criadores. 

1. 0 
- CADUTO (macho, castanho, 3 anos, do Ri o Grande do 

Sul , por Macar-Snow Girl li , do Stud Matão) , 56, L. Yanez. Treina
dor, P. N ickel. 
2.0 

- DEPICTION (macho, alazão, 3 anos,de São Pau lo, por 
Tumble Lark-Snow Eng land , por Snow Cat , de Carm en Thereza 
Machline), 56, J. Fagundes. Treinador, A. Cabreira. 
3. 0 

- FARFAN (macho, castanho , 4 anos, de São Paulo, por 
Zenabre-Xtabay, por Xaveco, do Stud Rio Preto), 60, G. Assis. 
Treinador, D. Garc ia. 
4.0 

- EL TATAN (macho, castanho, 3 anos, do Paraná, por 
Leoncito-Princequig ua, por Prince Gary, de João Carl indo) , 56, 1. 
Quintana. Treinador, D. Almeida. 
A seguir, 5. 0

, Gerki (Xaveco- Esgrimista, por Flamboyant de 

Fresnay) , 56, J . Garcia. Não correu Dark Brow n. 
Tempo, 2'05" 7/10 - (areia leve). Recorde, 2'03"3/10, de Manacor e 

Atletico. Diferenças, 6 corpos e 11 corpos. Criador de Caduto , Ha
ras Santa Am élia. 

Em train moderado, Depiction tomou a ponta, seguido de EI Ta
tan , correndo depois Cad uto, Gerki e Farfan. No fim da reta opos ta, 
Caduto passou para segundo e, na entrada da reta, investiu sobre 
Depiction. Este tentou suportar a carga, mas foi logo dominado pe
lo filho de Macar, que rumou firme para o disco, ganhando com 
enorme facilidade. Depiction, conservou a segunda colocação, sem 
nunca ser ameaçado. Farfan, que co rria entre os últimos, teve for
ças de atropelar e conquistar a terceira posição. 

Macar, pai de Caduto, foi um dos melhores produtos de sua ge
ração . Em sua campanha, registrou 6 vitórias , inc lusive no GP Cru 
zeiro do Sul (Gr. 1), em 2.400 metros, e GP Derby Club, em 3.000 me
tros , ambos na Gávea. Foi segundo nos Grandes Prêm ios Brasil e 
Jockey Cl ub Brasileiro , na Gávea, e no GP Paraná, no Tarumã, além 
de terceiro no GP Pirat in inga, em Cidade Jardim. 
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•CADUTO• 

CADUTO/ MACHD/ CASTANH0 / 1976/ RIO GRANDE DO SUL 

Wild Risk 

Waldmeister 

Santa Isabel 
Macar 

Sky High 

A .A . 
Fairshot 

Snow Cat 

Snow Bird 
Sportiva 

Snow Girl li 

Royal Tip 

Expresión 
Romana li 

Rialto 
Wild Violet 

Dante 
Shamsheeri 

Hyperion 
Pyramid 

Big Game 
Fair Dame 

Arctic Prince 
Calash 

Sind 
Beatriz 

Rustom Pasha 
Royal Arch 

Caboclo 
Rosaflor 

Snow Girl , a mãe de Caduto, com 2 vitórias em Maroi'\as, foi 
importada em 1974. Levada ao haras, teve este desempenho: 

1974 - A torado, macho, alazao, por St. Croix (morreu 28/08177) 
1975 - Vazia de EI Gustavo. 
1976 - Caduto, macho, cast. , por Macar, 5 vitórias inclusive os GPs. Con
sagraçao (Gr. 1), Jockey Club de Sao Paulo (Gr. li ), Linneu de Pau la Macha

do (Gr. li) ; 4? no Clássico Presidente Herculano de Freitas, Cidade 

Jardim. 

1977 - Vazia de Macar. 
1978 - Extrovertida, fêmea, cast. , por Macar. 
1979 - Fort Horse, macho, alazão, por Eneas. 

2. ª mãe - Expresion , co locações em Cordoba, produziu ; 

1959 - Imponente, macho, cast., por Britani cus, 9 vitórias . 
1960 - Vazia de Tudor Castle. 
1961 - Up Boy, macho, alazao por Britanicus. 
1962 - EI Demente (Ex. Demente), macho, cast. , por Britanicus, 2 

vitórias . 
1963 - Vazia de Rublo. 
1964 - Vazia de Castigo. 
1965 - Vazia de Sloop. 
1966 - Snow Girl , fêmea, cast. , por Snow Bird, 2 vitórias. 
1967 - Rigodón, macho, alazao, por Rubl o. 
1968 - Difí cil , macho, cast. , por Schotis , 1 vitória, 2? no Clássico Primer 
Paso (Gr. li) , Maroi'las. 
1969 - Sem notícias. 

Campanha de Caduto 

Cidade Jardim (São Paulo) 

Ano Apres. 1. ºs 2. ºs 3. ºs 4. ºs 5. ºs 1. ºs Total 

1979 8 4 1 - 1 - 795.000,00 838.000,00 

1980 1 1 - - - - 300.000,00 300.000,00 

Total 9 5 1 - 1 - 1.095.000,00 1.138.000,00 

• 9 .3/ CLÁSSICO ERASMO T. DE ASSUMPÇÃO • l .000 m • GRAMA• 

Ulla 
Clássico Erasmo T. de Assumpção - dia 9 de março· 1.000 m · 

(g rama) . Para éguas de 3 e mais anos. Prêmios: CrS 320.000,00, sen
do, CrS 200.000,00 à primeira; CrS 60.000,00 à segunda; CrS 40.000,00 
à terceira e CrS 20.000,00 à quarta colocada. 10% aos criadores das 
nacionais. 

1. 0 
- ULLA (fêmea, castanha, 3 anos, de São Paulo, por 

Faxeiro-Uau, do Haras Estrela Nova), 57, J. Garcia. Treinador, D. 
Garcia. 
2.0 

- BICUDA (fêmea, tordilha, 3 anos, de São Paulo, por 
Naftol-Uira, por Silver, do Haras Theba), 57 , 1. Qu intana. Treina
dor, A. J . Mariani Nt. 0 . 

3. 0 
- ANARCHY (fêmea, alazã, 4 anos, de São Paul o, por 

Millenium-Orizaba, por Haseltine, dos Haras São José e Expe
dictus), 59, E. Le Mener F. 0

. Treinador, W. Mazzala. 
4. 0 

- BUSCADORA (fêmea, castanha, 3 anos, de São Paulo, por 
F iguron- Ri bésia, por Jour et Nuit li , do Stud Toca), 57 , J. S. Mo
rais. Treinador, P. Nickel. 
A seguir, 5.0

, Blue Rama (Amber Rama-Blue Shadow, por Crepel
lo), 59 , L. Yanez; 6. 0 , Barratunda (Escorial-Xipocas, por Zenabre), 59, 
R. Penachio; 7. 0 , Madame Satã (Satanás-Dark Beauty, por Daddy R), 
57 , G. Assis ; 8. 0

, Hit Song (Mi llenium-Candy Tracks , por Make 
Tracks), 57, J . Tavares ; 9. 0 , Noon (Quartier Latin-Erinne , por Sing 
Sing) , 57, E. Amorim. Não correu , Germaine. 

Tempo, 59"9110 ·(grama macia). Diferenças, focinho e pescoço. 
Record e, 56"1110, de Solyluz. Criador de Ulla, Haras Estrela Nova. 

An arc hy foi a primeira aparecer, com Bicuda e Blue Rama lutan
do pela segunda colocação. Nos 500 metros, Bicuda avançou e do
minou Anarchy , chegando a livrar quase 2 corpos. Ul la, corrida em 
4. 0

, só nos 200 metros finais co meçou a ganhar terreno . A menos 
de 100 metros do disco, Bicuda cansou e Anarchy começou a 
reagir, junto à cerca interna, mas Ulla, bem acionada no final, pas
sou entre as duas rivais e livrou meia cabeça de vantagem sobre Bi · 
cuda, que conseguiu manter o segundo lugar. 

Faxeiro revelou -se, nas pistas , excelente velocista, tendo ganho 
dez provas durante sua campanha. Entre seus êxitos estão os re
gistrados no GP República dos Estados Unidos do Brasil e no Prê
mio José Bonifácio de Andrada e Silva. 

Uau , a mãe, conquistou 6 vitórias nas pistas . No haras, produziu: 

1974 - Vazia de Paddy 's Light. 
1975 - Vazia de Faxeiro . 
1976 - Ulla, fêmea, cast. , por Faxeiro, 5 vitórias em Cidade Jard im, inclu

sive o Clássico Erasmo T. de Assumpção. 
1977 - Nati-morto de Faxeiro. 
1978 - Uaiá, fêmea, cast., por Sahib li. 

ULLA/ FÊMEA/ CASTANHA/ 1976/ SÃO PAULO 

Tourbillon Ksar 
Durban 

Coaraze 
Corrida Coronach 

Faxei ro 
Zariba 

Uau 

Rustom Pasha Son-ln-Law 
Cos 

Inocência 
Parwiz 

Ingênua 
lndia 

Pharas Pharis 
Astronomie 

Zenabre 
Seventh Wonder 

Remington Sultan's Way 

Mon Chéri 
Admirai Drake 
For my Love 

Graciosa 
Helium 

Harpia Jacutin9a 

1979 - Nati-morto de Faxeiro. 

2. • mãe . Graciosa, 4 vitórias , 2. ª no Clás. Antonio T. de 
Assumpção Netto, Cidade Jardim produziu: 

1960 - Marisco, macho, cast. , por Lucidon , 1 vitória. 
1961 e 1962 - Vazia de Cyro. 
1963 - Pintora (Ex. Pintura), fêmea, cast. , por Novo Mundo, 5 vitórias , in 

clusive os GPs. Henrique Possolo (Gr. 1), Gávea, Barão de Piracicaba (Gr. 

1), Clás. Presidente Augusto de Souza Queiroz; 3? no GP. Presidente Fá

bio da Silva Prado (Gr. Ili ), Cidade Jardim. 
1964 - Quedinha, fêmea, cast. , por Faxeiro . 
1965 - Raciosa, fêmea, cast. , por Faxeiro, 2 vitórias. 
1966 - Vazia de Faxeiro. 
1967 - Titaka, fêmea, cast. , por Faxeiro. 
1968 - Uau , fêmea , cast. , por Zenabre, 6 vitórias. 
1969 - Vazia de Zenabre. 

Campanha de Vila 

Cidade Jard im (São Paulo) 

Ano Apres. 1. º s 2. ºs 3. ºs 4 . ºs 5. ºs Total 

1979 8 2 1 - 2 - 150.000,00 357.500,00 

1980 4 3 1 - - - 380.000,00 407.000.00 

Total 12 5 2 - 2 1 530.000,00 764.500,00 
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•16.3/ GP 14 DE MARÇO• 2.400 m• GRAMA• 

Big Lark 

Big Lark, com Antonio Bolino, bateu facilmente os rivais no 14 de Março. 

GP 14 de Março - (Gr. li) - dia 16 de março - 2.400 m - (grama) Pa
ra produtos de 4 e mais anos. Prêmios: CrS 480.000,00, sendo, CrS 
300.000,00 ao primeiro; CrS 90.000,00 ao segundo; CrS 60.000,00 ao 
terceiro e CrS 30.000,00 ao quarto co locado. 10% aos criadores . 

1. 0 
- BIG LARK (macho, alazão, 5 anos, de São Paulo, por Tum

bl e Lark-Snow England , por Snow Cat , de Carmen Theresa 
Machline, 61, A. Bolino. Treinador, A. Cabreira. 
2. º - FARFAN (macho, castanho , 4 anos, de São Paulo , por 
Zenabre-Xtabay, por Xaveco , do Stud Rio Preto) , 60, G. Assis. 
Treinador, D. Garcia. 
3. 0 

- TIBETANO (macho, alazão, 6 anos, de São Paulo , por Fort 
Napoleon-Luzon, por Fastener, do Haras São José e Expe
dict us), 61, G. Menezes. Treinador, W. Mazzala. 
4. º - LUSI (macho, castanho , 5 anos, de São Paulo , por Ortile
Súcia, por Coaraze, de Juerg en Hermann Se lke), 61, L. Yanez. 
Treinador, E. Campozani F. º . 
A seguir, 5. 0

, Faultless li (World Cup-Factory , por ldle Hour) , 61 , 
J . Garcia; 6.0

, Maleval (Marcus-Marille , por April Fool) , 60. E. Amo
rim ; 7. 0 , Eudes (Falkland- Bel\e lndienne, por Chingacgook) , 61, S. P. 
Barros. 

Tempo, 2'38" - (grama pesada). Recorde, 2'27" de Tagliamento. 
Diferenças , 6 corpos e cabeça. Criador de Big Lark , Haras Rosa do 
Sul. 

Eudes correu na ponta, no inicio, seg uido de Big Lark , com Ma
leva l, Lu si e Ti betano em luta nos postos imediatos. Depois , Farfan 
e Faultless. Em train bastante lento, os competidores alcançaram a 
reta oposta, sem modificações de monta, com Lu si firmand o-se em 
terceiro . Na última curva, Big Lark foi lançado e, na reta, apôs domi 
nar Eudes, passou a co rrer junto á ce rca interna, com seu jóquei , 
An tonio Bolino, usando várias vezes o chicote, mas apenas para 
corrigir suas manhas. A partir de então, o filho de Snow England 
rendeu e passou a abrir van tagem, para alcançar o disco com 6 cor
pos sobre o segundo colocado, Farfan, que manteve a posição à ca
beça de Tibetano. 

Nota: Os demais dados sobre a origem de Big Lark , inclusive pe
digree tabulado, campanha do pai , Tumble Lark , e campanha e pro-

dução da mãe, Snow England , podem ser encontrados no número 
anterior desta revista, de janeiro/fevereiro. 

Campanha de Big Lark 

Cidade Jardim (São Paulo) 

Ano Apres . 1. ºs 2. ºs 3. ºs 4 . ºs 5. ºs 1. ºs Total 

1977 3 1 - - 1 - 45 .000,00 49 .500,00 

1978 6 3 2 - - - 250.000,00 310.000,00 

1979 5 2 1 1 1 - 400 .000,00 650.000,00 

1980 2 2 - - - - 600 .000,00 600 .000,00 

Total 16 8 3 1 2 - 1.295.000,00 1.609 .500,00 

Gávea (Rio de Janeiro) 

1978 3 - 2 1 - - - 575.000,00 

1979 1 - - 1 - - - 300.000,00 

Total 4 - 2 2 - - - 875.000,00 

Tarumã (Paraná) 

1978 1 - 1 - - - - 75.000,00 

1979 1 - 1 - - - - 100.000,00 

Total 2 - 2 - - - - 175.000,00 

Cristal (Rio Grande do Sul) 

1979 1 2 1 - 1 1 1 1 1 - 1 - 1 230.000,00 

Argentino (Argentina) 

2 .889.500,00 

• 22.3/ CLÁSSICO LUIS ALVES DE ALMEIDA• l .000 m •GRAMA• 

Catarata 
Clássico Pres. Luís Alves de Almeida - dia 22 de março -1 .000 m 

- (grama). Para potrancas nac ionais de 2 anos. Prêmios: CrS . ... . . . 
320.000,00, sendo, CrS 200.000,00 à primeira; CrS 60.000,00 à seg un
da; CrS 40.000,00 à terceira e CrS 20.000,00 à quarta co locada. 10% 
aos criadores . 

1. 0 
- CATARATA (fêmea, castanha, 2 anos, de São Paul o, por 

Figu ron-Abiga, do Haras Rio das Pedras), 55 , 1. Qu intana. Treina
dor, P. Nickel. 

2. 0 
- ARITU BA (fêmea, alazã, 2 anos, de São Pau lo, por 

Panquehue-Leg ina, por Cobalt, do Stud Ameri cana) , 55, S. P. 
Barros . Treinador, J. O. Silva F. º. 
3. 0 

- EMANUELLE (fêmea, alazã, 2 anos, de São Pau lo, por 
Tumble Lark-Miss Norma, por Dare, de Carmen Thereza Machli
ne), 55, A. Bolino. Treinador, S. Lobo. 
4. º - JARIEN (fêmea, alazã, 2 anos, do Paraná, por Pinhal
Sharon, por Peter's Choice, do Stud Cuaimbé), 55, J . Dacosta. 
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Treinador, M. Dacosta. 
A seguir, 5. 0

, La Sirene (King's Archer-Cathie, por Le Petit Prin

ce), 55, 1. F. Ribeiro ; 6. 0 , llcoluca (Old Connell-Elaina, por Captain 

Kidd 11 ), 55, E. Le. Mener F. º; 7. 0 , Ádua (Giant-Bot ija, por Nordic), 55 , 

J . Garcia; 8. 0 , Treicy (Giant-Oulu , por lncaico), 55, A. Souza; 9. 0 , Epi

grama (Corpora-Epicure, por Richelieu), 55, J. Machado; 10. 0 , Fay

bella (Taiquerê-Piely, por Pien), 55 , J . R. Olguim . 

Tempo, 58" 1/10 - (grama leve). Diferenças, 3 corpos e 1/4 de cor

po. Recorde 56" 1/10 de Solyluz. Criador de Catarata, Haras Ri o das 

Pedras . 
Emanuele foi a prime ira a aparecer, corridos os primeiros me

tros do Clássico Luiz Alves de Almeida, colocando-se em segundo 

Jarien , com Catarata, bem por fora, já em terceiro, junto com Treicy. 

Terminada a variante, a 500 metros do disco, Catarata forçou e 

assumiu decisivamente a primeira colocação, para seguir firme pa

ra o disco, enquanto prosseguia a luta pelo segundo posto entre 

Emanuelle e Jarien. Quando esta era mais intensa, surgiu em forte 

atropelada Arituba, que ainda dominou as duas rivais, para formar a 

dupla, ficando Emanuelle em terceiro, perto. 
Figuron , pai de Catarata, c umpriu destacada campanha em ní

vel internacional , correndo 19 vezes , para ganhar em 12 oportunida

des e conseguir, ainda, um segundo, um terceiro e um quarto luga

res. Entre suas vitórias incluem-se as conquistadas na Polia de Po

trillos (Gr. 1), Clássico Nacional Ri cardo Lyon (Gr. 1), Clássico Otoiio 

(Gr. li), Clássico Alberto Vial Infante, Clássico Primavera, Clássico 

Copa Reina Isabel li, Clássico Gonzalo Larrain Gandarillas e Clássi

co Verano, no seu país de origem, o Chile , além do GP São Paulo, 

em Cidade Jardim (Brasil). 
Abiga, a mãe de Catarata, com atuação no Hipódromo de Cam

pinas, produziu: 

1975 - Adiga, fêmea alaza, por Quiosco. 
1976 - Benevola, fêmea cast. , por Figuron. 
1977 - Catarata, fêmea cast. , por Figuron, 2 vitórias, inclusive o Cl ássico 
Presidente Lui s Al ves de Alm eida, Cidade Jardim. 
1978 - Dioti ma, fêmea tord ., por Silver. 
1979 - Sem noticias. 
2.ª mãe, Embelia, atuações em Cidade Jardim, produziu : 
1960 - Jembélia, fêmea alaza, por Adil , 5 vitórias em Cidade Jardim, in
clusive os GPs. Diana (Gr. 1), Barao de Piracicaba (Gr. 1), José Guathemo
zin Nogueira (Gr. 1) e o Clássico Princesa Isabel; 2~ nos GPs. Organizaçao 

CATARATA/ FEMEA/CASTANHA/1 977 / SÃO PAULO 

Seductor 
Silver Moon Ili 

Full Sail 
Suma 
Rustom Pasha 

Crescent Sickle Moon 
Figuron 

Prince Chevalier 
Sun Prince Sun Petal 

Figura Espa ce 
Festiva Fla ming 

Klairon Clarion 
Kalmia 

Desert Call li Prince Bio 
Princess Bagdad 

A biga 
Shaaban 
The Druid 

Gualicho Golconda 
Embelia Nasrullah 

Castile Aragon 

Sul·Americana de Fomento ao Pu ro Sangue de Corrida (Gr. 1), Joao Ceei · 

lio Ferraz (Gr. li ) e 3~ no GP. Criaçao Nacional (Gr. 1). 

1961 - Lembélia, fêmea cast. , por Burpham, 3 vitórias. 3~ no Clássico 
Presidente Firmiano Pinto, Cidade Jardim. 
1962 - Vazia de Caporal. 
1963 - Vazia de Burpham. 
1964 - Vazia de Caporal. 
1965 a 1967 - Vazia de Adil. 
1968 - Vazia de Cabari. 
1969 - Servida para o 1 ~ semestre de 1g70 por Desert Call li. 
1970 - Abiga, fêmea cast., por Dese rt Call li , atuaçao em Campinas. 
1971 - Vazia de Adil . 
1972 - Sem noti cias. 
Embelia, morreu em 21 de maio de 1973. 

Campanha de Catarata 

Cidade Jardim (São Paulo) 

Ano Apres. 1. ºs 2. ºs 3. ºs 4. ºs 5. ºs 1. ºs Total 

1980 3 2 315.000,00 326.500,00 

• 23.3/ CLÁSSICO HERCULANO DE FREITAS • l .000 m •GRAMA• 

Tatsú 
Clássico Pres. Herculano de Freitas - dia 23 de março - 1.000 m 

- (grama). Para potros nacionai s de 2 anos. Prêmios: Cr$ 320.000,00, 

sendo, Cr$ 200.000,00 ao primeiro ; Cr$ 60.000,00 ao segundo; Cr$ .. 

40.000,00 ao terceiro e Cr$ 20.000,00 ao quarto colocado. 10 % aos 

criadores . 
1. 0 

- TATSÚ (macho, alazão, 2 anos , do Paraná, por King 's 

Catch-Kildessa, do Haras Palmital), 55, 1. Quintana. Treinador, 

J . F. Santos. 
2. º - KID CURRY (macho, tordilho, 2 anos, de São Paulo, por 

Ri o Bravo 11-Veredita, por Jerry Honor, do Stud Montecatini), 55, 

J . Silva. Treinador, A. S. Vent ura. 
3. 0 

- LUMINOSO (macho, alazão, 2 anos , de São Paulo, por 

Head Table-Blue Glen , por Merchant Venturer, do Stud Ameri

cana), 55, S. P. Barros. Treinador, J . O. Sil va F.º . 

4. 0 
- MARUK (macho, tord il ho, 2 anos , do Rio Grande do Sul , 

por Mardu k 11-Dorita, por Estator, de Carlos E. C. Fontoura), 55, 

J. Amaral. Treinador, P. Nickel. 
A seguir, 5. 0

, Flavião (King 's Archer 11-Joviality, por Battle Plan), 

55, J . Fagundes: 6. 0
, Uanito (Scraper-Baianita, por Jazarie), 55, V. 

Matos: 7. 0 , llarboo (Zaluar-Debutante, por Ari stophanes), 55, A. Boli 

no. Não correu , Lucky Sam. 
Tempo, 59 '8/10 - (grama leve). Recorde, 56'1/10, de Solyluz. Di

ferenças, cabeça e 1 corpo e meio. Criador de Tatsú , Haras Palmital. 

Flavião, fazendo valer sua grande velocidade, apareceu logo na 

ponta, nos primeiros metros do Clássico Herculano de Freitas , 

abrindo boa vantagem sobre Tatsú , o favorito . Mas logo esmoreceu, 

passando Tatsú para o primeiro posto, enquanto Luminoso e Kid 

Curry iniciavam uma luta pelo segundo posto, luta que se decidiu a 

100 metros do disco, quando Kid Curry , desvincilhando-se do rival, 

passou para a posição secundária, passando a assediar fortemente 

Tatsú. Este resi st iu com pequena vantagem, conforme verif icação 

feita com au xílio do fotocharte. Luminoso, em tercei ro. 

King 's Catch, pai de Tatsú , um inglês nasc ido em 1968, foi con

siderado um dos bons velocistas de sua geração, em seu país de 

origem. Apresentado a corre r dos 2 aos 4 anos, conseguiu 7 

vitó rias , com prêmios que somaram 7.151 libras. 
King 's Catch ingressou na reprodu ção em 1973 e já produziu vá-

rios ganhadores clássicos . 
Kildessa, a mãe, obteve 2 vitórias. No haras produziu: 

1974 - Quermeia, fêmea alaza, por King's Catch, atuações em Cidade 
Jardim. 
1g75 - Vazia de King 's Catch . 

TA TSÜ / MACHO/ ALAZÃO/ 1977 / PAR ANA 

Tin Whistle Whistler 

Tin King Sister Miles 

Shandrim Oueen 
Dilawarji 

King 's Catch Shandrim Lass 

Golden Cloud 
Gold Bridge 

Butterfly Net Rainstorm 

Fair Coup 
Coup de Lyon 
Fair Angela 

Alycidon Donatello li 
Aurora 

Cigal Bozzetto 
Cabriole Coca Cola 

Kildessa 
Angelico Nearco 

Angelus 
Cabary Tacay 

Comtesse 
Best Girl 
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TATSÚ 
1976 - Não foi padreada no ano anterior. 
1977 - Tatsu , macho alazão, por King 's Catch, 3 vitórias inclusive o Clás
sico Presidente Herculano de Freitas , Cidade Jardim e 3º no VI GP. Turfe 
Paranaense, Tarumã. 
1978 - Vazia de King 's Catch. 
1979 - Vazia de Riboson . 
2ª mãe, Cabary , sem campan ha, produziu : 
1964 - Gauchinha Linda (Ex: Guaraci), fêmea cast. , po r Cigal , 8 vitórias 
na Gávea, inclusive os GPs . Diana (Gr. 1) , Marciano de Aguiar Moreira (Gr. 
1), Duque de Caxias (Gr. Ili) e o Clás sico Raphael de Barros: 2~ nos GPs. 
Henrique Possolo (Gr. 1), F. V. de Paula Machado (G r. li) , 11 de Julho (Gr. 
Ili ) e Marciano de Aguiar Moreira (Gr. I); 3~ nos GPs. Gervasio Seabra (G r. 
Ili ) e Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nac ional. 
1965 - Vaz ia de Cigal. 
1966 - Amor Mi o (Ex: lnlander) , mac ho cast.. por Cigal . 5 vitó ri as. 
1967 - Vazia de Cigal. 
1968 - Kildessa, fêmea cast. , por Ciga l, 2 vitó ri as . 
1969 - Abort ou de Cigal. 
1970 - Muscó. fêmea alazã , por Cigal , 1 vi tória em Campinas . 
1971 - Vazia de Cigal . 
1972 - Ohi sama, macho cast. , por Cigal , 9 vitórias em Cidade Jardim, in
clusive 3? no Clássico Presidente Herculano de Freitas, Cidade Jard im ; 
4? no GP. Almirante Marques de Tamandaré (Gr. Ili ), Gávea. 

1973 - Pepone, mac ho cas t. , por Cigal , 4 vitórias em Cidade Jardim in
clusive os GPs. Antenor de Lara Campos (Gr. li ), Juliano Martins (Gr. li ) e 
o Cláss ico Presidente José de Souza Queiroz (Gr. Ili ); 2° nos Cláss icos 
Pres idente Augusto de Souza Qu eiroz, Cidade Jardim e no Clássico Cria
dores, Tarumã. 

Campanha de Tatsú 

Cidade Jardim (São Paulo) 

Ano Apres . 1 º .s 2. ºs 3. ºs 4. ºs 5. ºs 1. ºs Total 
1980 2 2 315.000,00 315.000,00 

Tarumã (Paraná) 

100.000,00 

415.000,00 

Nota: As apresen tações de Tatsú no Tarumã inc luem uma vitó
ria na elim inatória do GP Turfe Paranaense, sem prêmio, e um ter
ce iro lugar na fin al, com a dotação de 100 mil cruzeiros. 

• 30.3/ GP FÁBIO DA SILVA PRADO• 2.000 m • GRAMA• 

Epopés 

Epopés, em final difíc il, bate Bela Reca, Jet Princess e Grafa. 

GP Presidente Fábio da Silva Prado - (Gr. li ) - dia 30 de março -
2.000 m - (g rama) . Para ég uas de 3 e 4 anos. Prêmios: CrS 480.000,00, 
sendo, CrS 300.000,00 à primeira; CrS 90.000,00 à segunda; CrS .. 
60.000,00 à te rceira e CrS 30.000,00 à quarta co locada. 10% aos c ria
dores das nacionais. 

1.0 
- EPOPÉS (fêmea, castanha, 4 anos, do Paraná, por 

Falkland-Mu scó, do Haras Lari ssa), 60, R. Penachio. Treinador, 
E. Gosik. 
2. 0 

- JET PRINCESS (fêmea, alazã, 3 anos, de São Paul o, por 
Rio Bravo 11-Torreona, por Resuello, do Stud Montecatini), 56 , E. 
Le. Mener F.0

. Treinador, A. S. Ventura. 

2.0 
- BELA RECA (fêmea, alazã, 3 anos, de São Pau lo, por 

Vi ziane-An ything Once, por Ridan 11 , do Haras São Quirino), 56, 
J. Dacosta. Treinador, M. Dacosta. 
4.0 

- GRAJA (fêmea, castanha, 4 anos, de São Paulo, por Cap
tain Kidd 11 -Toseida, por Sedei, do Haras Mal urica), 60, L. A. Pe
rei ra. Treinador, A. Andre tta. 
A seg uir, 5. 0

, La Mignonne (lnterlagos-La llu sion, por Levino), 
56, J . Amaral; 6. 0

, Jane's Girl (Falk land-Girl Jane, por Misti IV), 60, J . 
M. Am orim ; 7. 0

, Long Lady (Q uartier-Lat in-Candia, por Biri kil) , 60, E. 
Amorim; 8. 0

, É nula (Hibernian Blues-Silk , por Cy rnos) , 60, J. Garcia: 
9. 0 , Bild (King-Buck-Galência, por Restorati on), 60, J. Silva; 1O.0

, 
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• EPOPÉS• 
Arumba (Viziane-Yarumba, por Carapálida), 60, J. G. Costa. Não cor

reram, Curtição, Dail y Rat e, Darling Lilly . 

Tempo, 2'04" 7/10 · (grama leve). Reco rd e, 2'00"4/10, de 

Gualicho. Diferenças , meio corpo e empate. Criador de Epopés, Ha

ras Larissa. 
Arumba largou na frente, vindo a seguir Long Lad y e Bild , en

quanto Epopés co rria na quarta co locação. Mais atrás co rriam Jet 

Princess, Énu la e Bela Reca, com Jane's Girl na última posição. Ao 

passarem pelos mil metros finais , Arumba ainda liderava a prova, 

seguida por B ild e Epopés, notando-se o avanço de Jet Princess e 

Bela Reca. Ao entrarem na reta final , Bild tomou a ponta, mas logo 

foi atacada e dominada por Epopés e Jet Princess , enquanto Be la 

Reca, consegu indo uma passagem por dentro, avançava juntamen

te com Graja, que atropelava mais aberta. 

As quatro éguas começaram uma luta sensacional e o resultado 

estava indeciso até os cem metros finais , quando Epopés livrou 

meio corpo de vantagem sobre as adversárias . A segunda coloca

ção só foi decidida no fotoc harte, que acusou empate entre Jet 

Princessa e Bela Reca, ficand o Graja com quarta colocação. 

Falkland , pai de Epopés, é um inglês nascido em 1968, de pro

priedade de um condominio. Cumpr iu campanha em seu pais de 

origem e na França, tendo corrido em 14 oportunidades, para con· 

seguir cinco vitór ias, três segundos e três terceiros lugares. Entre 

seus êxitos estão aqueles obtidos no Queen 's Vase (Gr. Ili) e no 

Princess oi Wales Stakes (Gr. Il i). 

Muscó, sua mãe, obteve uma vitória em sua passagem pelas 

pistas. Levada ao haras , teve este desempenho: 

1975 - Epopés, fêm ea, castanha, por Falkland 6 vitórias, inc lusive no 

Clássi co Silvio Alvares Penteado e o GP Fábi o da Silva Prado. 

1976 - Flassy, fêmea, castanha, por Hibernian Blues. 

1977 - Grape Fruit , fêmea, alazã, por Magnasco li. 

1978 - Vazia de Good Bond . 

2. ª mãe· Cabary , sem campanha, produziu: 

1964 - Gauchinha Linda (Ex: Guaraci ), fêmea cast. , por Cigal , 8 vit órias 

na Gávea, inc lu sive os GPs . Diana (Gr. 1), Marci ano de Aguiar M ore ira (Gr. 

1), Duque de Caxias (Gr. Ili ) e o Clássico Raphael de Barros; 2~ nos GPs . 

Henrique Possolo (Gr. 1), F. V. de Paula Machado (Gr. 11) , 11 de Julho (Gr. 

I li ) e Marciano de Aguiar Moreira (Gr. I); 3 ~ nos GPs. Gervasio Seabra (Gr. 

li! ) e Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Naciona l. 

1965 - Vazia de Cigal . 
1966 - Amor Mio (Ex: lnlander), macho cast., por Cigal , 5 vi tórias. 

1967 - Vazia de Cigal . 

EPOPES / FEM EA/ CAST ANHA / 1975/ PARANÁ 

Owen Tudor 
Hyperion 

Ri9ht Royai V 
Mary Tudor li 

Bast ia 
Tornado ou Victrix 

Falkland 
Barberybush 

Nearco 
Pharos 
Nogara 

Argentina 
Sola rio 

Silvery Moon Silver Fox li 

Alycidon 
Donatello li 

Cigal 
Aurora 

Cabriole 
Bozzetto 
Coca Cola 

Muscó 
Angelico 

Nearco 

Cabary 
Angelus 

Comtesse 
Tacav 
Best Girl 

1968 - Kildessa, fêmea cast. , por Cigal , 2 vitórias. 

1969 - Abortou de Cigal. 

1970 - Muscó, fêmea alazã, por Cigal , 1 vitória em Campinas. 

1971 - Vazia de Cigal. 
1972 - Ohisama, macho cast. , por Cigal , 9 vitórias em Cidade Jardim. 3? 

no Clássico Presidente Herculano de Freitas, Cidade Jardim: 4? no GP. 

Almirante Marques de Tamandaré (Gr. Ili), Gávea. 

1973 - Pepone, macho cast. , por Cigal, 4 vitórias em Cidade Jar.dim, in

clusive os GPs. Antenor de Lara Campos (Gr. l i), Juliano Martins (Gr. l i) e 

o Clássico Presidente José de Souza Queiroz (Gr. Il i); 2.º nos Clássicos 

Presidente Augusto de Souza Queiroz, Cidade Jardim e no Clássico Cria

dores, Tarumã. 

Campanha de Epopés 

Cidade Jard im (São Paulo) 

Ano Apres. 1. ºs 2. ºs 3.ºs 4. ºs 5. ºs 1. ºs Total 

1978 3 1 - - - - 58.000,00 58.000,00 

1979 7 4 1 - - - 316.000,00 334.600,00 

1980 1 1 - - - - 300.000,00 300.000,00 

Total 11 6 1 - - - 674.000,00 692.600,00 

• 6.4 / GP RAFAEL A. PAES DE BARROS• 2.400 m •GRAMA• 

• 27 .4/ GP OSWALDO ARANHA • 2.400 m •GRAMA• 

African Boy 
GP Rafael A. Paes de Barros - (Gr. l i)· dia 6 de abril - 2.400 m -

(grama) . Para produtos nac ionais de 3 e 4 anos. Prêmios: CrS .... . . 

480.000 ,00, sendo, CrS 300.000 ,00 ao primeiro; CrS 90.000,00 ao se

gundo; CrS 60.000,00 ao terceiro e CrS 30.000,00 ao quarto colocado. 

10 % aos c riad ores . 
1.0 

- A FRICAN BOY (macho, castan ho, 4 anos, de São Paulo, 

por Felic io-Li se lotte, dos Haras São José e Expedictus), 60, E. 

Ferreira. Treinado r, W. Mazalla. 

2. 0 
- MIRANDOLE (macho, tordilho, 3 anos, de São Paulo , por 

Earldom 11-Chear Up, por Xaveco, do Haras Faxi na), 56 , J . Dacos

ta . Treinador, A. Magalhães . 

3.0 
- HERSIO KIDD (macho, alazão, 3 anos, de São Paulo, por 

African Boy resistiu, na reta, ao assedio constante de Mirando/e e ganhou por paleta. 
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•AFRICAN BOY• 
Captain Kidd 11 -Quersia, por John Araby, do Haras Malurica) , 56 , 
L. A. Pereira. Tre inador, A. Andretta. 
4. 0 

- CADUTO (macho, castanho, 3 anos , do Ri o Grande do 
Sul , por Macar-Snow Girl li , por Snow Bird, do Stud Matão), 56, 
L. Yanez . Treinador, P. Nickel . 
A seg ui r, 5. 0 , EI Tatan (Leoncito-Pri ncequigua, por Prince Gary), 

60, 1. Quintana; 6.0
, Farfan (Zenabre-Xtabay, por Xaveco) , 60, G. As

sis ; 7. 0 , Cordon Real (Gay Garland-Tezeta, por An aram 11 ), 60, J . Fa
gundes; 8. 0 , Anglicano (Felicio-Lili , por Rocket), 60 , E. Le . Mener Fº. 

Tempo, 2'32"8/10 - (grama pesada) . Record e 2'27" de Tagliamen
to. Diferenças, paleta e 6 corpos. Criador de Afri can Boy, Haras São 
José e Expedict us. 

Ao ser dada a partida, African Boy assumiu a primeira coloca
ção livrando dois corpos sobre Caduto , vindo a seguir Gordon Real 
e EI Tatan , correndo em último Anglicano. Na setada milha, Gordon 
Real passou para seg undo e EI Tatan para terceiro nos mi l metros fi
nais , Afri can Boy seguia na frente notando-se o progresso de Cadu
to que atacava Gordon Real , tentando se ap roximar do ponteiro. Ao 
entrarem na reta fina l, African Boy tinha um corpo de vantagem so
bre Caduto, que não rendia mais , sendo atacado e dominado por 
Mirando le que investiu duramente sobre o ponteiro. Dai em diante, 
Afr ican Boy e Mirandole, exigidos a fundo por seus pilotos vieram 
em luta, sempre com pequena vantagem para o defensor do Haras 
São José e Expedictus, que suportou o ataque de Mirandole até 
c ruzarem o disco de chegada, por uma diferença de pa leta. O tercei
ro colocado foi Hersio Kidd , que em curta atropelada suplantou Ca
duto, que ficou com a quarta posição. 

Felicio , pai de Afri can Boy, um fran cês , nascido em 1965, fo i 
considerado um dos melhores animais da temporada de 1969, em 
seu pais de origem. Entre suas vitórias contam-se as obtidas no 
Prix Jean de Caudenary e no Gran Pri x de Saint Cloud . En tre suas 
co locações, os destaques são para as conq uistadas no Pri x Lu pi n 
(2 ° ), no King George and Queen Elizabeth Stakes (2 º ) e no Prix de 
Chanti ll y (2 º ). 

L iselotte, mãe de African Boy, registrou , nas pistas , 7 vitórias , 
inclu sive os GPs. 25 de Janeiro (Gr. li) , Pres idente Lui z Nazareno de 
Assumpção, Cidade Jardim , Carlos Telles da Rocha Faria, Gávea e 
o Prêmio Francisco Bento de Oliveira; 2. ª nos GPs. Presidente Fá
bio da Silva Prado (Gr. Ili ), Cidade Jardim, Onze de Julho (Gr. Il i), Gá
vea, no Clássico Presidente Lu iz Oli veira de Barros; 3. ª no GP. Pre
sidente Luiz Nazareno de Assu mpção, Cidade Jardim. Levada ao 
haras, teve este desempenho: 

1972 - Stormy, fêmea cast., por Felicio. 
1973 - Tati , fêmea cast., por Fort Napo léon , 2 vitórias em Cidade Jardim. 
1974 - Vandaluc ia, fêmea cast ., por Canterbury , morreu em 76. 
1975 - African Boy, macho cast ., po r Fe li c io 10 vitórias (6-Gávea e 4-
Cidade Jardim), inclusive os GPs. Estado do Ri o de Janeiro (Gr. 1), Cruzei
ro do Sul (Gr. 1), Jockey Club Bras ileiro (Gr. 1) , Gávea, Presidente Raphael 

GP Oswaldo Aranha - (Gr. li ) - dia 27 de abril - 2.400 m - (grama). 
Para produtos de 3 e mai s anos. Prêmios: CrS 480.000,00, sendo, 
CrS 300.000,00 ao primeiro; CrS 90.000,00 ao segundo; CrS 60.000,00 
ao te rcei ro e CrS 30.000,00 ao quarto colocado. 10% aos criado res. 

1. 0 
- AFRICAN BOY (macho, cas tanh o, 4 anos, de São Paulo, 

por Felicio-Liselotte, dos Haras São José e Expedictus), 60, E. 
Ferreira. Treinador, W. Mazalla. 
2. 0 

- HERSIO KIDD (macho, alazão , 3 anos, de São Paul o, por 
Captain Kidd 11 -Quersia, po r John Araby, do Haras Maluri ca), 56, 
L. A . Pereira. Treinador, A. Andretta. 
3. 0 

- MIRANDOLE (mac ho, tordilho, 3 anos, de São Paulo, por 
Earldom 11-Chear Up, por Xaveco, do Haras Faxina), 56, J . Dacos
ta. Treinador, A. Maga lhães. 
4. 0 

- BIG CHIEF (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, por 
Fort Napo leon-Miss Fai sca, por Ali pio dos Haras São José e Ex
pedictus), 56, L. Yanez. Treinador, W. Mazalla. 
A seguir, 5. 0 , EI Tatan (Leonc ito- Princequigua, por Pri nce Gary), 

56, 1. Quintana; 6.0
, Exótico (Negroni-Show Girl , por Xadrez), 56 , J . 

Machado; 7.0
, Baleai (1 Say-Mandaia, por Nordic), 60, E. Le Mener 

Fº; 8. 0
, Maleval (Marcus-Marilee, por April Foo l), 60, R. Ribeiro ; 9.0

, 
Ornarello (Ca ldare ll o-Orlane, por Sillage), 60, J . M. Am or im ; 10.º , Lu
si (Ortile-Suc ia, por Coaraze) , 61 , S. A. Santos; 11 . 0 , Farfan 
(Zenabre-Xtç.bay, por Xaveco), 60, J . Garcia; 12.º, Biton (Fig uron
Seita, por Criméria), 60 , N. Pi res . 

Tempo, 2'32"3/10 - (g rama leve) . Recorde, 2'27" de Tagliamento. 
Diferenças, 3/4 de co rpo e 1/4 de corpo. Criador de Afri can Boy, Ha
ras São José e Exped ict us. 

Afri can Boy e Mirandole foram os dois primeiros a aparecer, 
mas ·Biton passou para segundo, antes do iní c io da primei ra curva, 
e Mirandole ficou em terceiro, precedendo EI Tatan , Hersio Kidd , 

AFRICAN BOY / MACHO/ CASTANH0/ 1975/ SÃO PAULO 

Sicambre Prince Bio 
Sif 

Shantung 
Hyperion Barley Corn 
Schiaparelli Felicio 
Bubbles Guersant Montagnana 

Fighting Edie 
Bois Roussel Edie Kelly 
Caerlissa 

Formastérus 
Astérus 

Mak i Formose 

Canicula Copyright 
Pierre Blanche 

Lisolotte 
Djebel Dernah 
Fair Maid Intime Amie 

Moment Supreme 
Pharis 
Niloufer 

A . Paes de Barros (Gr. li ) e GP. Oswaldo Aranha C idade Jardim, Salgado 
Filho (G r. Ili ), José Carlos de Figueiredo (Gr. Ili) e Joaquim Marques Lis
boa, Almirante Tamandaré (Gr. Ili ), Gávea. 
1976 - Barbarina, fêmea cas t ., por Fort Napoleón. 
1977 - Caribou, mac ho cast., por Feli cio. 
1978 - Dark Miss , fêmea cast ., por Fe li cio. 
1979 - Vazia de Feli cio. 

Intime Amie, 2. ª mãe 1 vit ó ri a na Gávea, produziu: 
1964 - Produ to morto de Ossian. 
1965 - Jamai ca Bay, fêmea cas t., por Maki , 1 vitória. 2~ no Prêmio Joa
quim da Cunha Bueno, Cidade Jardim. 
1966 - Li se lotte, fêmea cast ., po r Maki , 7 vitó rias, inclusive os GPs. 25 
de Jane i ro (Gr. li ), Pres idente Luiz Nazareno de Assumpção, Cidade Jar
dim , Carlos Telles da Roc ha Fari a, Gávea e o Prêmio Francisco Bento de 
Oli ve ira; 2? nos GPs. Presidente Fábio da Silva Prado (Gr. Ili), Cidade Jar
dim , Onze de Julho (Gr Ili ), no Clássico Presidente Luiz Oliveira de Bar
ros ; 3? no GP. Pres idente Lu iz Nazareno de As sumpção, Cidade Jardim . 
1967 - Vaz ia de Maki . 
1968 - Night Spot, macho cast ., por Maki , 7 vitórias em Cidade Jardim. 
1969 - Oc topus, macho cas t ., por Dragon Blanc, 7 vitórias (6-Tarumã e 1-
São Vicente). 4° no GP. Almirante Marques de Tamandaré, São Vicente. 
1970 - Pen umbra, fêm ea cast ., por Maki . 
1971 - Vazia de Canterbury . 
1972 - Sambaqui , macho cast ., por Quebec, 2 vitórias em Cidade Jardim. 
1973 - Tulipa Neg ra, fêm ea cas t. , por Felicio, 1 vitória em Cidade Jardim . 
1974 - Vieux Chateau, mac ho cast., por Fel icio, morreu em 76. 
1975 - Apple Pie, fêmea cas t., por Feli c io, colocações na Gávea. 
1976 - Beau l ieu , mac ho cast ., por Felic io. 
1977 - Canrobert , macho cas t ., por Fe licio. 
Intime Ami e, morreu em 20 de setembro de 1978 serv ida por 

Feli c io. 

Maleva l, Baleai e os demais, com Big Chiei e Farfan nas últimas po
sições. 

O train de carreira era moderado e African Boy corria com 2 cor
pos de vantagem sobre Bito n, quando este fo i atacado e dominado 
por EI Tatan que passou para segundo lugar, vindo Mirandole para a 
terceira posição. 

Afri can Boy ati ngiu a reta final firme. Mirandole aproveitando de 
um ligeiro desgarro de EI Tatan, passou para segundo e partiu ao 
encalço do ponteiro, chegando a estar a menos de um corpo de 
African Boy. Este , exig ido mais a fundo, abriu van tag em 
novamente. Mirandol e, a partir daí , diminui u seu ritmo, sendo domi 
nado no fotocharte por Hersio Kidd , que foi guardado para uma par
tida curta. O quarto colocado foi Big Chiei , em ótima atuação. 

Campanha de African Boy 
Cidade Jardim (São Paulo) 
Ano Apres. 1. ºs 2. ºs 3. ºs 4. ºs 5. ºs 1. ºs Total 
1978 5 2 1 - - - 116.000,00 133 .400,00 
1980 2 "L - - - - 600.000,00 600.000,00 
Total 7 4 1 - - - 716.000,00 733.400,00 

Gávea (Rio de Janeiro) 
1978 3 3 - - - - 480.000,00 480.000,00 
1979 5 3 - 1 - - 2.400.000,00 2.412.000,00 
Total 8 6 - 1 - - 2.880.000,00 2.892.000,00 
Total 

15 10 1 1 3.596.000,00 3.625.400,00 geral - -
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•13.4/ CLÁSSICO PRES. JOSÉ CERQUINHO ASSUMPÇÃO• l .609 m •GRAMA• 

BeBop 
Clássico Presidente José Cerquinho Assumpção - dia 13 de 

abril - 1.609 m - (grama). Para produtos de 3 e mais anos. Prêmios: 

Cr$ 320.000,00, sendo, CrS 200.000,00 ao primeiro; CrS 60.000,00 ao 

segundo; CrS 40.000,00 ao terce iro e CrS 20.000,00 ao quarto co lo

cado . 10% aos criadores. 

1. 0 
- BE BOP (mac ho, alazão, 3 anos, de São Pau lo, por 

Falkland-Limoges, do Haras São José e Expedictus), 56, F. S. 

Machado. Treinador, W. Mazalla. 

2.0 
- RIADHIS (macho, cas tanh o, 4 anos, do Paraná, por ln 

Command-Urutá, por Hurcade, de Claudio Kerber) , 60, M. Santos. 

Tre inador, C. P. Gusso. 

3. 0 
- ABORIGEM (macho, alazão, 5 anos, de São Paulo , por 

Rh one-Nuvem Rosea, por Caporal , do Haras Rio das Pedras), 60, 

1. Qu intana. Treinador, P. Nickel. 

4. 0 
- DAMPIERRE (macho, castanho, 4 anos, de São Pau lo, por 

Kurrupako-Redcoat , por Crimea, do Haras lpiranga), 60, J. Ma

chado. Treinador, D. Henriques. 

A seguir, 5. 0 , Angriff (Fort Napoleon-Epinette, por Blackamoor), 

60, E. Le. Mener Fº 6. 0
, Mucho Gusto (EI Muchacho-ltaka, por Ka

laus), 60, J . Castillo; 7. 0 , Gipardo (Quipardo-J igana, por Cadir), 60 , L. 

Cavalheiro; 8. 0 , Galaaz (Za luar-Litle Rose, por Royal Chiei), 60, J . 

Garcia; 9.0
, Gelásio (Za luar-Sheila, por Cadir) , 60 , N. F. Costa; 10.º, 

João Grande (Sail Through-Alexeia, por Brevet), 60 , J . M. Am ori m; 

11. º, Top Secret (Albor-Smilling Melody, por Smiley), 60, S. A. San

tos ; 12. 0
, Faro (Zaluar-Bonbrune, por Bonin), 60, J . Silva; 13.º , Nelis

son (Lig ht Horse Harry-Xayana, por Major's Dilemma), 60, L. Yan ez. 

Tempo, 1 '38"7/1 O - (grama pesada). Record e, 1 '35" 6/10 de Stein . 

Diferenças, 1 corpo e meio e meio corpo . Criador de Be Bop, Haras 

São José e Expedictus. 

A largada foi boa mas, logo depois, Gipardo atrasou-se. Nelis

son apareceu na ponta, seguido de Mucho Gu sto, que deixou pas

sar Riad hi s e Faro, ficando na quarta posi ção. Mais atrás corr iam 

Dampierre, Aborig em e Angriff , com Be Bop e Gipardo nos últimos 

postos. Quando os concorrentes atingiram a reta final , Riadhi s do

minou Nelisson e tentou fugir, enquanto Faro esmorecia. Aborig em 

e Dampierre progrediram, por dentro, pois o ponteiro corria pela li 

nha cinco. Quando mais era intensa a luta entre os três competido

res, surgiu Be Bop, que logo passou para a primeira co locação e 

cruzou o disco de chegada com 1 corpo e meio de vantagem, sobre 

Riadh is. Este manteve a segunda colocação, com meio co rpo sobre 

Aborigem. 

Falkland, pai de Be Bop, cumpriu campanha na França e na 1 n

glaterra, seu país de origem, foi apresentado a correr dos dois aos 

quatro anos, 14 vezes, para obter cinco vitórias, trê s seg undos e 

três terceiros lugares. Suas vitórias inc luem as obtidas no Queen's 

Vase (Gr. Ili ) e no Princess of Wales Stakes (Gr. Ili). De suas co loca

ções, destacam-se o seg undo lugar alcançado no Middleth orp e 

Stakes e os terceiros lugares obtidos no St. Leger Stakes (Gr. 1), no 

Marc h Stakes e no Pri x Kergolay (Gr. li). 

Limoges, mãe, de Be Bop reg istrou 3 vitórias em Cidade Jardim , 

inclu sive os GPs. Barão de Pirac icaba (Gr. 1) e João Cecílio Ferraz 

(Gr. 11 ). Foi 2 ~ no Clássico Presidente Firmiano Pin to e 3.ª no Clássi co 

Presidente Guilherme Ellis (Gr. Ili) . No haras teve este desempenho: 

1971 - Vazia de Canterbury. 
1972 - Svetlana, fêmea, cast. , por Canterbury, 3 vitórias no Tarumã. 

1973 - Tropi c Star, fê mea, alazã, por Canterbury, 1 vitória em Cidade Jar

dim. 

BE BOP / MACHO / ALAZÃ0 / 1976/ SÃO PAULO 

Owen Tudor 
Hyperion 
Mary Tudor li 

Right Royal V 
Tornado ou Victrix 

Bastia 

Falkland 
Barberybush 

Nearco 
Pharos 

Argentina 
Nogara 

Silvery Moon 
Solário 
Si lver Fox li 

Tourbillon 
Ksar 
Durban 

Fon Napoleon 

Roquebrune 
Motrico 

Limoges 
Medea 

Dragon Blanc 
Brantôme Blanche 
La Dame 

Aljubarrota 
Oueeland Fornastérus 

Mahee 

1974 - Vengeance , fêmea, cast., por Canterbury, 2 vitórias em Cidade 

Jardim. 
1975 - Altenia , fêmea , alazã, por Falkland, 1 vitória na Gávea, 3~ no GP. 

Carlos Telles da Roc ha Far ia (Gr. li) . 
1976 - Be Bop, macho, alazão, por Falkland , 3 vi tórias em Cidade 

Jard im. inc lusive o Clássico Presidente José Cerquinho Assumpção, 

4º no GP. João Adhemar de Almeida Prado, Taça de Prata (G r. 1). 

1977 - Ciel de Feu , mac ho, alazão, por Felicio. 

1978 - Vazia de Fel icio . 
1979 - Vazia de Karabas. 

2.ª mãe, Aljubarrota, sem campanha, produziu: 

1962 - Furta Fogo, fêmea, tord ., po r Ever Ready, co locações. 

1963 - Garonne, fêmea , alazã, por Quebec, 4 vitórias . 

1964 - lman , mac ho, tord ., por Ever Ready, 11 vi tórias. incl usive 2 ~ nos 

Prêmios República Federativa do Bras il , Guarda Civil de São Paulo; 3° no 

GP. Assoc iação Brasileira dos Criadores do Cavalo de Corrida (Gr. 1). Ci 

dade Jardim. 
1965 - Jongo, mac ho, alazão, por Fort Napoleon, 4 vit órias. 

1966 - Limoges, fêmea, alazã, por Fort Napoleon, 3 vitó rias em Cidade 

Jardim, inc lu s ive os GPs. Barão de Pirac icaba (Gr. 1) e João Cecilio Ferraz 

(Gr. 11 ); 2~ no Clássico Pres idente Firmiano Pi nto e 3~ no Clássico Presi 

dente Guilherme Ell is (Gr. 111 ). 
1967 - Marjolaine, fêmea, cast., por Alipi o , 5 vitó rias na Gávea. 

1968 - Navette, fêmea , alazã, por Fort Napoleon. 

1969 - Odalisque, fêm ea, cast. , por Alipi o. 
1970 - Portago, macho alazão, por Fort Napoleon. 

1971 - Servida para o 1 ~ semest re de 1972 por Canterbury. 

1972 - Vazia de Canterbury. 

Aljubarrota, morreu em 05 de janei ro de 1973. 

Campanha de Be Bop 

Cidade Jardim (São Paulo) 

Ano Apres. 1. ºs 2. ºs 3. º s 4. ºs 5.ºs 1. ºs Total 

1979 7 1 - 2 2 - 75.000,00 317.500,00 

1980 4 2 1 - - 1 290.000,00 317.000,00 

Total 11 3 1 2 2 1 365.000,00 634.500,00 

• 19.4/ CLÁS. PRES. JOÃO CARLOS LEITE PENTEADO• 1.300 m •AREIA• 

llcoluca 
Clássico Presidente João Carlos Leite Penteado - d ia 19 de 

abril - 1.300 m - (a reia). Para potrancas nacionais de 2 anos. 

Prêmios: Cr$ 320.000,00, sendo, Cr$ 200.000,00 à primeira ; Cr$ .... 

60.000,00 à segunda; Cr$ 40.000,00 à tercei ra e CrS 20.000,00 à quar

ta co locada. 10% aos criado res. 
1. 0 

- ILCOLUCA (fêmea, tordilha, 2 anos, de São Paulo , por Old 

Connell-Elaina, de Hassib Nastas) , 55, A. Proença. Tre inador, L. 

Osório. 
2. 0 

- TREICY (fêmea, alazã, 2 anos, do Paraná, por Giant-Oulu , 

por lncaico, do Haras Palmital), 55 , 1. ·Quintana. Tre inador, J. F. 

Santos. 
3. 0 

- DAMA BRONZEADA (fêmea, tordilha, 2 anos, do Paraná, 

por Sirius li -Garota de Ipanema, por lror, de Sadao Suzuki), 55, 

E. Le Mener F.0 Treinador, E. Borges. 
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•ILCOLUCA• 
4. 0 

- ÁDUA (fêmea, castanha, 2 anos, do Paraná, por Giant· 
Botija, por Nordic, do Haras Faz. Coqueiro Verde), 55, L. Yanez. 
Treinador, A. Cavalcanti. 

A seguir, 5. 0
, Emanuelle (Tumble Lark·Miss Norma, por Dare) , 

55, A. Bolino; 6. 0
, Cometida (Figuron·Ubiraci, por Vasco de Gama), 

55, J. Garcia: 7. º, Uponga (Scraper·Pongoa, por Pally li) , 55 , V. Ma· 
tos; 8. 0

, Gand, (Lunard·Dreamy Eyes, por Daddy R) , 55, J. M. Amo· 
rim : 9.0

, Arltuba (Panqueh ue-Leg ina, por Cobalt) , 55 , 1. Rocha; 10. º, 
Epigrama (Corpora-Epi cure , por Richelieu) , 55, J . Machado. Nao 
correu Jarien . 

Tempo, 1'22 " 5/10 - (areia leve). Recorde , 1'17" 3/10 de Fuga li e 
Parejera. Diferenças, paleta e 6 corpos. Criador de l lcoluca, Haras 
Malurica. 

A partida foi boa, indo para a ponta imediatamente Treicy, se
cundada por llcoluca, vindo a seguir Uponga, Emanuelle, Dama
Bronzeada e as demais. No inicio da curva Trei cy livrou vantagem 
maior sobre as rivais correndo sempre em segundo l lcoluca, en
quanto Emanuelle tentava progredir, bastante exigida pelo seu jó
quei. Ao passarem pelos últimos 600 metros llcoluca aproximou-se 
de Treicy, e, a partir dai, brigaram as duas competidoras, desta
cando-se das demais. 

Nos últimos 200 metros Treicy ainda tinha pequena vantagem 
sobre llcoluca, que sempre investia pelo lado de fora. Nos 50 me
tros finais llcoluca sacou cabeça sobre Treicy, ampliando essa van
tagem para paleta no disco de chegada. A terceira colocada foi Da
ma Bronzeada, muito distanciada das duas primeiras, chegando em 
quarto Ádua. 

Old Connell , pai de llcoluca, cumpriu curta campanha, mas mui
to proveitosa. Até os três anos, obteve em seis tentativas , quatro vi
tórias consecutivas e um terceiro lugar, com prêmios de 2.448 li 
bras. Dentre suas vitórias, destacam-se as obtidas no Point Maiden 
Plate, em Dundalk (2.400 m); no Dungarvan Plate; no Celbridge Han
dicap, em Naas (3.218 m); no Galloping Green Handicap, em (2.600 
m). Colocou-se em terceiro lugar no Blackhill Maiden Stakes, onde 
se impôs a 16 concorrentes. 

Elaina, mae de llcoluca, com atuações em Cidade Jardim, teve 
no haras este desempenho: 

1977 - llcoluca, fêmea, tord. , por Old Connell , 2 vitórias em Cidade Jar
dim, inclusive o Clássico Presidente Joao Carlos Leite Penteado. 
1978 - Vazia de Zaluar. 
1979 - Key Mada, fêmea, cast., por Cerúleo. 

Coberta em 30-12-79 por Cerúleo. 

ILCOLUCA/ FÉMEA/ TORDILHA/1977 / SÃO PAULO 

Buisson Ardent Relic 
Rose O'Lynn 

Silver Shark 
Palsaka 

Palestine 
Masaka 

Old Conneli 

The Phoenix Chateau Bouscaut 
Filie de Poete 

Rising Wing 
Precipitation Skylarking 
Woodlark 

Nearula Nasrullah 

Captain Kidd 11 
Respite 

Ali Aboard Blue Peter 

Elaina 
Jiffy 

Faublás 
Pharis 
Naziad 

Pairesse 
lmmortelie 

Violoncelie 
Fidgety Night 

2. ª mae, Pairesse, 1 vitória, produziu: 

1969 - Apassiresse, fêmea, cast. , por Pass The Word , 1 vitória em Cida
de Jardim. 
1970 - Ba irese, fêmea, cas t. , por ltamaraty. 
1971 - Vazia de Major's Dilemma. 
1972 - Di sparo, macho, cast. , por Marjor 's Dilemma, 1 vitória em Cidade 
Jardim. 
1973 - Elaina, fêmea , cast. , por Captain Kidd 11 , atuações em Cidade Jar
dim. 
1974 - Flaga, fêmea, cast., por Zenabre, 3 vitó rias em Cidade Jardim, in 
clusive o Clássico Pres idente Firmiano Pinto. 
1975 - Granilita, fêmea, cast., por Zaluar, colocações em Cidade Jardim. 
1976 - Holdpai , mac ho, tord ., por Old Connell. 
1977 - lresseboo, fêmea , cast., por Zaluar. 
1978 - Jessenell , macho, tord ., por Old Connell. 
1979 - Ku bairese, mac ho, alazao, por Chumbo. 

Coberta em 14-11-79 por Old Connell. 

Campanha de llcoluca 

Cidade Jardim (São Paulo) 

Ano Apres. 1. ºs 2. ºs 3. ºs 4. ºs 5. ºs 1. ºs Total 

1980 3 2 315.000,00 315.000,00 

• 20.4/CLÁSSICO AUGUSTO DE SOUZA QUEIROZ• 1.300 m •AREIA• 

Equation 
Clássico Presidente Augusto de Souza Queiroz - dia 20 de 

abril - 1.300 m - (areia). Para potros nacionais de 2 anos. Prêmios: 
CrS 320.000,00, sendo, CrS 200.000,00 ao primeiro; CrS 60.000,00 ao 
segundo; CrS 40.000,00 ao terceiro e CrS 20.000,00 ao quarto 
colocado. 10% aos criadores. 

1. 0 
- EQUATION (macho, castanho, 2 anos, de São Paulo, por 

Tumble Lark-Chingola, do Haras Rosa do Sul), 55, A. Bolino. 
Treinador, A. Cabreira. 
2. 0 

- CHAMPAGNE BISOUIT (macho, alazão, 2 anos, de sao 
Paulo, por Rio Bravo 11 -Bread and Butter, por Antelami , do Stud 
Mar) , 55 , A. Proença. Trei nador, W. Garcia. 
3.0 

- ILARBOO (macho, castanho, 2 anos, de São Paulo, por 
Zaluar-Debutante, por Aristophanes , do Stud lpauçu) , 55, L. A. 
Pereira. Treinador, J . Santos. 
4. 0 

- DECEDÉZ (macho, tordilho, 2 anos, do Rio Grande do Sul, 
por George Raft -Quarana, por Pharas, do Stud Montecat ini), 55, 
E. Le. Mener F ~ Treinador, A. S. Ventura. 
A seguir, 5.0

, Tatsú (King 's Catch-Kildessa, por Cigal) , 55, 1. 
Quintana; 6.0

, Kid Curry (Rio Bravo 11 -Veredita, por Jerry Honor), 55, 
J. Silva; 7. 0 , Uanito (Scraper-Baianita, por Jazarie), 55 , V. Matos; 8. 0 , 

Juruqui (Pin hal -Vorsit , por Boxeur) , 55 , L. Cavalheiro. 
Tempo, 1 '21" - (areia leve). Record e, 1 '17" 3/10, de Fuga 11 e Pare

jera. Diferenças, 6 corpos e 1 corpo. Criador de Equation, Haras Ro
sa do Sul. 

A partida fo i boa, com Tat sú na ponta, livrando grande vanta
gem sobre o segundo colocado que era Kid Curry, seg uidos de De-

cedéz, Equation, Champagne Bisquit e llarboo. Antes do inicio da 
primeira curva, Equati on já ocupava o segundo lugar, avançando 
sobre Tatsú na reta final. Este, que já demonstrava cansaço , não 
ofereceu qualquer resistên cia. Ao passarem pelos 500 metros fi 
nais, Equation tomou a ponta, e se destacou dos adversários , avan
çavando Champagne-Bisquit e l larboo, brigando pela segunda colo
caçao, que ficou com o primeiro. O quarto co locado, foi Decedéz. 

Nota: Os demais dados sobre a origem de Equation, inclusive 
pedigree tabulado , campanha do pai , Tumble Lark, e campan ha da 
mae, Chingola, podem ser encontrados no número de janeiro/feve
reiro deste ano, nas páginas 48 e 49. 

Campanha de Equation 

Cidade Jardim (São Paulo) 

Ano Apres . 1. ºs 2. ºs 3. ºs 4. ºs 5. ºs 1. ºs Total 

1980 200.000,00 200.000,00 

Tarumã (Paraná) 

1979 2 2 - - - - 1.000.000,00 1.000.000,00 

Total 
3 3 1.200.000,00 1.200.000,00 geral - - - -
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RIO DE JANEIRO 

• 23.3/ GP ESTADO DO RIO DE JANEIRO • 1.600 m •GRAMA• 

Baronius 

Baronius ganha com facilidade a primeira prova da tríplice coroa carioca. 

GP Estado do Rio de Janeiro - (Gr. 1) - Seleção - 1 º prova da trí · 
p iice coroa - 1.600 m - (grama)· dia 23 de março. Para anima.is d_e 3 
anos. Prêmios: CrS 1.280.000,00, sendo, CrS 800.000,00 ao primeiro; 
CrS 240.000,00 ao segundo; CrS 160.000,00 ao terceiro e CrS ... .. . . 
80.000,00 ao quarto colocado . 10% aos criadores . 

1. 0 
- BARONIUS (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, por 

Falkland-Pavane, dos Haras São José e Expedictus), 56, G. Me
neses. Treinador, F. Saraiva. 
2.º - BIRIATOU (macho, castanho, 3 anos, de São Paulo, por 
Orpheus-Galiléia, por Fort Napoleon, dos Haras São José e Ex· 
pedictus), 56 , J . M. Silva. Treinador, F. Saraiva. 
3.º - NAGAMI (macho, tordilho, 3 anos, de São Paulo, por St. 
lves-Naide, por Wa ldmeister, do Haras Verde e Preto), 56, J . Pin· 
to. Treinador, J. A. Limeira. 
4. 0 

- DUTCHMAN (macho, castanho , 3 anos, do Rio Grande do 
Sul , por Locris·Dury , por Garboleto, do Haras Sideral) , 56, J. Ri
cardo . Treinador, R. Morgado. 
A seguir, 5. 0

, Bravio (Felício-Jarucê, por Maki), 56, E. Ferreira; 
6. 0 , Union Valley (Zuido-Ud ita, por Wald meister), 56, G. F. A lmeida; 
7.º, Brighton (S I. lves-Brig it te 11, por Good Time), 56, F. Pereira Fº; 
8.º, Somewhere (Pass The Word·Som me, por Pall Mali), 56, P. Car
doso; 9. 0

, Ela is (Eldo-Túlia, por Empenho), 56 , W. Gonçalves ; 10.0 , 

Blue Betting (Blue Jet-Bettita, por ldaho), 56, J. Queiroz; 11. º , Match 
Point Aga in (St. lves-Nove Horas, por Nisos), 56 , E. R. Ferreira; 12.º, 
Uci (Royal Orbit-Jupicaí, por Rieck), 56, A. Ramos ; 13.0

, Lugareiio 
(Estentot-Menny, por Pewter Plater), 56 , A. Oliveira; 14. º, Boy One 
(Flying Boy-Viviana l i , por Vitélio) , 56 , L. Cavalheiro; 15.0

, Shot Lan· 
cer (Snow Puppet- Bagate la li , por Luzeiro), 56 , J . Escobar; 16.º, Un· 
dalo (Zuido-Mistone, por Tompion), 56, C. Xavier; 17.º , Chede 
(Kurrupako-Utope, por Nageur), 56, E. Rodrigues ; e Bangalore 
(Felí cio- Love Song, por Fastener), 56, U. Meireles. Não correram 
Bahr EI Chazal , Rennes e Lightway. Chede terminou manco. 

Tempo, 1'35" - (grama leve). Recorde, 1'33 " 8/10 de Lu ccarno e 
lndaial. Di fe renças 3 co rpos e meio e paleta. Criador de Baronius , 
Haras São José e Expedictus. 

Duzentos metros depois, da partida, já despontava Elais , 
colocando-se logo atrás Uci , Nagami e Du tchman , correndo os de· 
mais muito agrupados, com o favorito Baronius e o seu companhei· 
ro Biriatou nas 11 ª e 12~ posições. Na grande curva, ambos melho
raram, ao tempo em que Nagami e Dutchman investiam , para 
ultrapassarem Elais e Uci na ent rada da reta final. Assim foram 
até a altura dos 400 metros, onde se ad ian tou do grupo de trás Ba· 
ronius, que, dentro das suas características, depressa descontou o 
terreno que o separava dos dois primeiros e ultrapassou-os sem en· 
contrar a menor resistência, para livrar ainda luz e cruzar a linha do 
vencedor com o piloto acomodado. Nagami e Dutchman, sempre 

BARONIUS / MACHO/ CASTANH0 / 1976/ SÃO PAULO 

Owen Tudor Hyperion 
Mery Tudor li 

Right Royal V 
Tornado ou Victrix 

Bastia 
Barbery 

Falkland 
Pharos 

Nearco 
Nogara 

Argentina 
Solario 

Silvery Moon 
Silver Fox li 

Verso li 
Alipio 

Alberta 
Ch io 

Orsenigo 
Chiloe 

Chia na 
Pavane 

Tourbillon 
Fort Napoleon Roquebrune 

Castela Formastérus 
Plume Dorée 

Jupyra 

em lu ta, muito juntos, também acabaram por perder para Biriatou, 
que atrope lou pelo centro da pista com mui ta disposição. E fo i 5? 
Bravio, que havia dado inicialmente aos adversanos a vantagem de 
dois corpos aproximadamente. 

Falkland , pai de Baronius, correu 14 vezes , dos 2 aos 4 anos_, pa· 
ra conseguir cinco vitórias , três segundos e três terce iros , 
destacando-se entre seus êxitos os obtidos no Queen 's Vase (Gr. 
ll l)e no Princess of Wales Stakes (Gr. 111), neste, impondo-se a Pen
tland Firth , terceiro colocado no Derby Stakes. De suas 
colocações , as mais importantes foram os terceiros conquistados 
no St. Leger (Gr. 1) e no March Stakes. 

Pavane, a mãe, com 4 vitórias nas pistas, foi ainda 4ª colocad a 
no GP Henrique Possolo (Gr. 1) e 5.ª no GP Duque de Caxias , ambos 
na Gávea. Levada ao haras, teve este desempenho: 

1976 - Baronius , mac ho cast., por Falkland , 5 vitórias na Gávea, inc lu s i
ve os GPs. Estado do Ri o de Janeiro (Gr. 1), José Carlos de Figueiredo (G r. 
Ili) e Joaquim Marques Lisboa, Almirante Tamandaré (Gr. l i) . 

Campanha de Baronius 

Gávea (Rio de Janei ro ) 

Ano Apres . 1. ºs 2. ºs 3. ºs 4. ºs 5. ºs 1. ºs Total 

1979 7 4 - - 1 - 526.000,00 532.300.00 

1980 1 1 - - - - 800.000,00 800.000,00 

Total 8 5 - - 1 - 1.326.000,00 1.332.300,00 
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•BARONIUS• 
1977 - Cabochon , macho, cast. , por Kublai Khan. 
1978 - Dhaina, fêmea alazã, por Kublai Khan. 
1979 - Enniu s, mach o cast ., por Kublai Khan. 

2ª mãe, Castela , 2 vitórias , inclusive 3ª nos Prêmios Princesa 
lzabel , atual Clássico e Rodolpho de Lara Campos; 4ª no GP. João 
Cecília Ferraz (Gr. li), Cidade Jardim , produziu: 

1965 e 1966 - Vazia de Dragon Blanc . 
1967 - Maneco, macho alazão, por Haseltine, 3 vi tórias na Gávea. 
1968 - Nemours, macho cat. , por Ali pio, 6 vitó rias na Gávea, inc lu sive 4? 
no GP. Cruzeiro do Sul (Gr. 1). 

1969 - Omision , fêmea cast. , por Ali pio, 1 vitória na Gávea. 
1970 - Pavane, fêmea cast., por Chio, 4 vitórias na Gávea. 4.' no GP. Hen
rique Possolo (Gr. I); 5~ no GP. Duque de Caxias (Gr. li). 
1971 - Rosalys, fêmea cast. , por Canterbury. 
1972 - Surfer, macho cast. , por Canterbury , 2 vitórias em Cidade Jardim. 
1973 - Vazia de Felicio. 
1974 - Vizirato, macho alazão, por Felicio, 1 vitória em São Vicente. 
1975 - Abortou de Falkland. 
1976 - Bali Hai , fêmea cast. , porü rpheus , colocações em Cidade Jardim. 
1977 - Citral , fêmea alazã, por Kublai Khan . 
1978 - Dariel , macho alazão, por Felicio. 
Castela, morreu em 25 de agosto de 1978. 

Linhagem 
Baronius apresentou-se a correr, até o momento, em 8 oportuni· 

dades, para alcançar 5 vitórias e 1 quarto lugar. O triunfo obtido nos 
2000 Guinéus do turfe carioca é o seu 3.0 êxito de natureza clássica, 
de vez que levantara, no ano passado, os G.G.P.P. José Carlos de 
Figueiredo e Almirante Tamandaré. Atuou exclusivamente na 
Gávea. 

Seu pai é o "s tayer" inglês Falkland, que correu 14 vezes na ln· 
glaterra e na França, para conquistar 5 vitórias e 6 colocaçôes. Ven· 
ceu os semi-clássicos Queen 's Vase e Princess of Wales ' Stakes e 
chegou em 3.0 no grande clássico St. Leger Stakes. Baronius per
tence à 3.ª fornada de Falkland, já inteiramente aprovado como re
produtor, pai, também, de Apple Honey (G.P. Diana - Oaks - , no 
Rio}, Epopés (G. P. Fábio da Silva Prado - Comparação de Éguas 
-, Clássico Silvio Alvares Penteado, em São Paulo}, Verdagon 
(G.P. Arthur da Costa e Silva, na Gávea}, Be Bop (Clássico José Cer· 
quinho de Assumpção, em Cidade Jardim), etc. 

All. MY EVE - \ MANDA -- ANMAl-ISCH 
/ H/,MPTIOUSI 1.IT AMANTJ WJ:liVOH! 

OEUTSCHES 01::.lrnY 

HARl'lNA --- HAIU' -- CHANTEY 
(llUNTl:ws MOONS/ ICAMEHONIANJ !G/JSTY/ 

Right Royal, pai de Falkland, foi um dos melhores corredores 
nascidos na França nos últimos 30 anos. Venceu o Prix du Jockey 
Club, o King George VI & Queen Elizabeth Stakes, a Poule d 'Essai 
des Poulains, o Grand Critérium, o Prix de la Salamandre, o Prix Lu· 
pin e o Prix Henri Foy e chegou em 2.0 no Prix de /'Are de Triomphe 
para o "crack" italiano Mo/vedo. Excelente semental, produziu Prin· 
ce Régent (lrish Sweeps Derby, Prix Lupin}, Ruysdael (Oerby /ta/ia· 
no, Gran Premio d '/ ta.lia, Gran Premio dei Jockey Club), Sang B/eu 
(Gran Premio dei Jockey Club, Premio Roma, Coppa d'Oro di 
Mi/ano), Orsa Maggiore (Oaks d'ltalia, Gran Premio di Mi/ano), Right 
Away (Poule d 'Essa i des Pou/iches}, Salvo (Grosser Preis von Ba
den, Hardwicke Stakes), etc. 

Right Royal é filho de Owen Tudor (Derby Stakes, Ascot Gold 
Cup), um dos melhores continuadores, na reprodução, do grande 
Hyperion. Falkland pertence, portanto, ao ramo masculino do céle· 
bre cavalo criado por Lord Derby, que é uma das linhagens paternas 
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•BARONIUS• 
de maior sucesso na atualidade. 

A nacional Pavane, mãe de Baronius, alcançou 4 vitórias e che
gou em 4.0 no G.P. Henrique Posso/o (Mil Guinéus), na Gávea. O 
vencedor dos 2000 Guinéus cariocas é o seu 1.° produto. Posterior
mente, Pavane procriou Cabochon (Kublai Khan), potro da turma 
que está estreando este ano; Djaina (Kublai Khan), potranca da ge
ração 78; e Ennius (Kublai Khan), potro da geração 79. Pavane acha
se, presentemente, cheia de Felício. 

É filha do italiano Chio, destacado corredor em seu pais de ori
gem, ganhador de 7 provas clássicas, inclusi'le o St. Leger Italiano, 
2.° no Derby Italiano, no Gran Premio di Mi/ano e n?. Coppa d 'Oro di 
Mi/ano e 3.0 no Gran Premio d 'ltalia. Em nosso país, Chio produziu 
Pilcomayo (G .P. Estado da Guanabara, atual Es tado do Rio de Ja
neiro - 2000 Guinéus, Rio), Induzida (2.ª no G.P. Carlos Tel/es da 
Rocha Faria - Grande Criterium de Potrancas - , na Gávea), Be
sakhi (4.° no G. P. Cruzeiro do Sul - Derby, Rio), Porto Alegre (2.0 no 
G.P. Derby Clube 4.° no G.P. Jockey Club Brasileiro - SI. Leger-, 
na Gávea), etc. Baronius é o seu melhor neto materno, até o mo
mento. 

Castela, mãe de Pavane, obteve 2 vitórias e foi 3.ª nos Prémios 
Princesa lzabel e Rodolpho Lara Campos e 4.ª no G.P. João Cecilio 
Ferraz Criterium de Potrancas), em Cidade Jardim. Levada à repro
dução, ficou, nos 2 primeiros anos, vazia de Dragon Blanc. Poste
riormente, produziu Maneco (Haseltine), ganhador de 3 corridas e 
4.° no G.P. Linneu de Paula Machado (Grande Criterium), na Gávea; 
Nemours (A/ipio), vencedor de 6 carreiras e 4.° no G.P. Cruzeiro do 
Sul (Derby), no Rio; Omisión (A/ipio), ganhadora na Gávea; Pavane; 
Rosalys (Canterbury), que não correu; e Surfer (Canterbury), ganha
dor de 2 corridas em Cidade Jardim. Após ficar vazia de Felício, 
Castela procriou Vizirato (Felício), ganhador em São Vicente, e, no 
ano seguinte, abortou de Falkland. Produziu, a seguir, Bali Hai (Or
pheus), que se colocou em Cidade Jardim; Cifrai (Kublai Khan), po
tranca da turma que estréia este ano; e Diriel (Felício), potro da ge· 
ração 78. Castela morreu em 1978. 

Jupyra, avó de Castela, é irmã materna de Halcyon (8 provas 
clássicas entre Rio e São Paulo, inclusive os G.G.P.P. General Cou
to de Magalhães - Gold Cup -, Governador do Estado e 29 de Ou
tubro, em Cidade Jardim, e o GP. Derby Club - Go/d Cup - , na Gá
vea; 2.° nos G.G.P.P. lpiranga - 2000 Guinéus - e Consagração -
St. Leger - , em São Paulo; e 3.0 no GP. Derby Paulis ta). É, também, 
irmã materna de Maki (2.° no GP. Cruzeiro do Sul - Derby, Rio - e 

• 2.3/GP CCCCN • 1.000 m •AREIA• 

Eglefim 
GP Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional -

dia 2 de março - 1.000 m - (areia). Potros nacionais de 2 anos. Prê-
mios: CrS 320.000,00, sendo, CrS 200.000,00 ao primeiro; CrS . .. . . . . 
60.000,00 ao segundo; CrS 40.000,00 ao terceiro e CrS 20.000,00 ao 
quarto colocado. 10% aos criadores. 

1. 0 
- EGLEFIM (macho, castanho, 2 anos, do Rio Grande do 

Sul , Good Will-Ereja, do Stud Rude), 55, J. Que iroz. Treinador, 
Z. D. Guedes. 
2. 0 

- LO BRASIL (macho, castanho, 2 anos, de São Paulo, 
Gajão-Saraiota, por Penny Stall , do Stude Vedete), 55, W. Gon
çalves. Treinador, J. A. Limeira. 
3. 0 

- CALBOR (macho, castanho, 2 anos, do Rio Grande do Sul , 
Albor-Sanca, por Jelante, do Stud America) 55 , J. Ricardo. Trei 
nador, A. Araujo. 
4.0 

- SERRADILHO (macho, castanho, 2 anos, do Estado do 
Rio de Janeiro, Eclectic-Sierra Cordobesa, por Gulf Stream li , do 
Haras São José da Serra), 55, E. Ferreira. Treinador, W. P. Lavor. 
A seguir, 5.0

, Superbom (Royal Orbit-Abaiba, porTwiny, do Ha-
ras Santa Ana do Rio Grande), 55, G. F. Almeida; 6.0

, Flérte (Snow 
Bird-Matuqita, por Brecher), 55 , J. Escobar; 7. 0 , Samanguaiá (Crying 
To Run-Miladi li , por Choir Boy), 55, A. Oliveira; 8.º, Nassaralah 
(Locris-Nassau Melody, por Tudor Melody), 55, J. Pinto; 9. º, Mutan
te (Heathen-Baucis, por Matador), 55, M. Silveira; 10. 0 , Etano 
(Adam's Pet-Gally Girl , por Auguri), 55, E. Freire; 11 .º, Hurdler 
(Fragonard-Bonne ldée, por Mas ter Boi d), 55 , F. Pereira, 12. 0 , Zo· 
Rey (Jaú-Joeira, por Sayani), 55, R. Freire. 

Tempo, 1 '02"/10 - (areia leve). Recorde, 1 '00", de Unless, Bonne 
ldée, Sweet Spy, Quenoir e Tom Sawyer. Diferenças, pescoço e ca
beça. Criador, Haras Quebracho. 

bom reprodutor). É, igualmente, irmã materna de Queen Fairy (4 
clássicos em Cidade Jardim, inclusive os G.G.P.P. 25 de Janeiro, 
atual Organização Sul-Americana de Fomento ao Puro Sangue de 
Corridas - o São Paulo das éguas - e Comparação, atual Fábio da 
Silva Prado - Comparação de Éguas; 2.ª no GP. José Guathemozin 
Nogueira, atual Barão de Piracicaba - Mil Guinéus - , em São Pau
lo; e 3.ª no GP. Diana - Oaks, Cidade Jardim), a qual é mãe de Bri
gitte (G .G.P.P. Linneu de Paula Machado - Grande Criterium - , 
Henrique Posso/o - Mil Guinéus - e Francisco Vil/e/la de Paula 
Machado - Criterium de Potrancas - , no Rio; e 2.ª nos G.G.P.P. 
Outono, atual Estado do Rio de Janeiro - 2000 Guinéus - e Im
prensa, atual Carlos Telles da Rocha Faria - Grande Criterium de 
Potrancas - , na Gávea), de Dominó (2 clássicos no Rio, inclusive o 
GP. Governador Carlos Lacerda - Milha Internacional), de Liberté 
(4 clássicos na Gávea, inclusive os G.G.P.P. Mariano Procópio -
Comparação de Éguas -, 11 de Julho e Duque de Caxias; e 2.ª nos 
G.G.P.P. Cruzeiro do Sul - Derby - e Diana - Oaks - , no Rio); e 
de Arctic Queen (placés clássicos em Cidade Jardim, inclusive 3.ª 
no GP. Barão de Piracicaba - Mil Guinéus) e avó de Toreador 
(G.G.P.P. Linneu de Paula Machado - Grande Criterium - e Taça 
de Ouro Walita , no Rio), de Amazon (2 clássicos na Gávea, inclusive 
o GP. 16 de Julho - Brasil Triai; e 2.° no GP Cruzeiro do Sul -
Derby, Rio), de Vice Reine (2 provas clássicas na Gávea, inclusive o 
GP. Mariano Procópio - Comparação de Éguas; e 2.ª no GP. Diana 
- Oaks, Rio), de Aporema (GP. Conde de Herzberg - Criterium de 
Potros, Rio), de Speedy Gonzales (semi-clássico na Gávea; e 2.° no 
GP. Frederico Lundgren - Comparação, Rio e de On Again (2.ª no 
GP. 11 de Julho, no Rio). Jupyra é irmã materna, ainda, de 
Océanide, avó de Ouro Negro (GP. Raphael Aguiar Paes de Barros 
- Comparação de Produtos, São Paulo). 

Canícula, mãe de Jupyra, venceu a Polla de Potrancas, em Bue
'?ºs Aires. É irmã inteira de Carrilón (2 clássicos em Buenos Aires/. 
E, também, irmã inteira de Cogollo (clássico em Buenos Aires). E, 
igualmente, irmã, mas somente materna, de Harpina, avó de Chan
tey (2 semi-c lássicos e 2. 0 no Gran Premio San Isidro, atual 25 de 
Mayo, em Buenos Aires). 

Pierre Blanche, mãe de Canícula, é irmã inteira de Pendencia 
(clássico em Buenos Aires). Sua avó, Atbara, é irmã inteira de Ga
leazzo (New market Stakes). É, também, irmã, mas somente mater
na, de Taia , mãe de Radium (Ascot Gold Cup, Doncaster Cup, Joc
key Club Cup - 2 vezes). É, igualmente, irmã materna de AI/ My 
Eve, avó de Anmarsch (Deutsches Derby). 

Dada a largada em momento oportuno, somente 50 metros de
pois Superbom conseguiu destacar-se, seguido mais de perto pelo 
seu companheiro Samanguaiá. Os demais corriam agrupados, com 
o favorito Serradilho em um dos últimos postos. Contornada a gran
de curva da variante, esmoreceu Samanguaiá, enquanto avançavam 
Lobrasil , Eglafim, Calbor e, afinal , por fora Serradlho. E a corrida s6 
veio decidir-se nos momentos finais , quando Eglefim livrou pelo 
centro da pista uma pequena diferença sobre Lobrasil, que deixou 
pouco atrás Calbor, com Serradilho, descontando bastante terreno 

EGLEFIM / MACHO/ CASTANH0 / 1977/ RIO GRANDE DO SUL 
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•EGLEFIM• 
por fora, em 4? . Superbom, por sua vez, garantiu o 5?. 

Good Will, pai de Eglefim, um castanho nascido em São Paulo, 
em 1963, ganhou quatro provas em Cidade Jardim e na Gávea. Entre 
seus êxitos esta.o os alcançados no GP Jockey Club de São Paulo, 
no Prêmio Outono (ambos em 1.609 metros) e no Prêmio Joaquim 
S. Quinta Reis (1 .400 m). 

Ereja, mãe de Eglefim, sem campanha, teve, no haras, este de-
sempenho: 

1965 - Sherry, fêmea cast., por Harlech, 11 vitórias. 
1966 - Bigarot, fêmea alazã, por Harlech, morreu em 1969. 
1967 - Beau Gosse, macho cast. , por Harlech. 
1968 - Stareja, fêmea alazã, por Stavanger, 3 vitórias. 
1969 - Jarema, fêmea cast. , por Stavanger, morreu em 1973. 
1970 - Vazia de Britanicus. 
1971 - Marasquino, macho cast. , por Stavanger, 2 vitórias no Tarumã. 
1972 - Tabatiére, fêmea alazã, por Lifar, 1 vitória em Cidade Jardim. 
1973 - Faril , macho cast. , por Lifar, 1 vitória no Cristal. 
1974 - Laneda, fêmea alazã, por Lanedo. 
1975 - Vazia de Lanedo. 
1976 - Elysée, fêmea cast., por Lanedo, colocações no Cristal. 
1977 - Eglefim, macho cast., por Good Will, 2 vitórias na Gâvea, inclusi
ve o GP. Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional. 
1978 - Vazia de Rastacuer. 
1979 - Estero, macho cast. , por Rastacuer. 

2~ mãe, Areja, 5 vitórias em Cidade Jardim, produziu: 
1952 - Vazia de Cartujo. 
1953 - Uregio, macho cast., por Ugelo, colocações. 

1954 - Arpejo, macho alazão, por Ugeio, 1 vitória. 
1955 - Édeja, fêmea alazã, por Ugelo, colocações. 
1956 - Vazia de Ugelo. 
1957 - Luz Verde (Ex: Oteja), fêmea alazã, por Harlech, colocações. 
1958 - Produto morto de Quebec. 
1959 - Vazia de Quebec. 
1960 - Ereja, fêmea cast., por Quebec. 
1961 - llaco, macho alaz., por Harlech, 2 vitórias em Campinas. 
1962 - Vazia de Boxeur. 
1963 - Urija, fêmea cast. , por Takt. 
1964 - Vazia de Harlech. 
1965 - Sem noticias. 

Campanha de Eglefim 

Gávea (Rio de Janeiro) 
Ano Apres. 1. ºs 2. ºs 3. ºs 4. ºs 5. ºs 

1900 2 2 

Cristal (Rio Grande do Sul) 

1979 2 - 1 (x)l - -
Total 

4 2 1 1 gerai - -

1. ºs Total 

295.000,00 295.000,00 

- 30.000,00 

295.000,00 325.000,00 

Nota: No Cristal correu a eliminatória do Prêmio Turfe Gaúcho, onde fez segundo, 
sem prêmio; e 3? no páreo de Consolação, com prêmio de CrS 30.000,00. 

• 2.3/GP MINISTÉRIO DA AGRICULTURA• 1.000 m •AREIA• 

La Divina 
GP Ministério da Agricultura - dia 2 de março - 1.000 m - (areia). 

Potrancas nacionais de 2 anos. Prêmios: CrS 320.000,00, sendo, 
Cr$ 200.000,00 á primeira; CrS 60.000,00 à segunda; CrS 40.000,00 à 
terceira; e CrS 20.000,00 à quarta colocada. 10% aos criadores . 

1. • - LA DIVINA (fêmea, alazã, 2 anos, do Rio de Janeiro, 
Sabinus-Tanarelle, do Haras Santa Maria de Araras), 55, E. Fer
reira. Treinador, W. P. Lavor. 
2. • - MISS GRACIOSA (fêmea, castanha, 2 anos, do Rio Gran
de do Sul, Scugnizzo-Miss Baliza, por Gaiano, do Stud Magaly), 
55, F. Pereira F?. Treinador, G. L. Ferreira. 
3. • - HITTY HOO (fêmea, castanha, 2 anos, do Rio de Janeiro, 
Rio Bravo-Zapala, por Mehdi, do Haras Nacional), 55, A. Ramos. 
Treinador, A. P. Silva. 
4. 0 

- SUMARÉ (fêmea, alazã, 2 anos, do Rio Grande do Sul, 
Crying To Run-La Perla, por Kamel, do Haras Santa Ana do Rio 
Grande), 55, A. Oliveira-Treinador, A. Morales. 
A seguir, 5. • , Fleet Glrl (Fleet Son-Gigliola, por Ilustre), 55, M. 

Silveira; 6.1
, Fllatova (Rastacuér-Fine Champagne), 55, J . Ricardo; 

7. ª, Vlssage (Zuido-Pas-Si-Sai)e, por Great Host), 55, E. B. Queiroz e 
8. ª, Vasca Egoismo-Odita, por Waldmeister), 55, G. F. Almeida. Não 
correu, Haik. 

Tempo, 1 '02" - (areia leve). Recorde, 1 "00" de Unless, Bonne 
ldée, Sweet Spy, Quenoir e Tom Sawyer). 1 corpo e meio e cabeça. 
Criador, Haras Santa Maria de Araras. 

Liberada a pista, a favorita La Divina apareceu logo na primeira 
posição, mas seu jóquei deixou passar, logo adiante, não só a ligei
ra Hitty Hoo, como também Miss Graciosa. Assim foram até a reta 
final, onde, ajustada pelo seu piloto, La Divina voltou à primeira po
sição, para tirar mais de um corpo de vantagem no disco, enquanto 
Miss Graciosa livrava pequena diferença no segundo lugar sobre 
Hitty Hoo. 

Sabinus, pai de La Divina, um castanho, nascido em 1964, no 
Rio de Janeiro, participou de corridas não só no Brasil , mas tam
bém nos Estados Unidos e na França. Nos prados nacionais , entre 
outras provas, ganhou o GP Cruzeiro do Sul (Derby), o GP Conde de 
Herzberg, GP Presidente Vargas, GP Dr. Frontin (todos na Gávea). 
Foi segundo no GP Estado da Guanabara, no GP Linneu de Paula 
Machado, no GP Salgado Filho e, ainda, terceiro, no GP Brasil. 

Tanarelle, mãe de La Divina, com 1 vitória na na França, de onde 
foi importada, teve este desempenho nas pistas: 

1966 - Djenarelle, fêmea cast ., por Djefou, 3 vitórias, inclusive o Prix 
Maurice Trabut, o Prix Légitime, Maisons-Laflitte e 2~ no Prix Royallieu 
(Gr. Ili), Longchamp. 
1967 - Tany Drake, macho cast., por Dieta Drake, 7 vitórias (4 sobre obs-

LA DIVINA/ FÊMEA/CASTANHA /1 977 / RIO DE JANEIRO 
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tâculos). 
1968 - Auribellor, macho cast. , por Auriban, 2 vitórias. 
1969 - Bustan, macho cast., por Busted, 10 vitórias (obstáculos). 
1970 - Haarie lla, fêmea cast ., por Le Haar. 
1971 - Lovely Melody, macho cast., por Tudor Melody, 1 vitória. 
1972 - Blue Tan, macho cast., por Blue Tom. 
1973 - Cyrellor, macho cast., por Gyr, 1 vitória. 
1974 - Tanarello, macho cast. , por Dictus, 2 vitórias . 
1975 - Não foi padreada no ano anterior. 
1976 - Jumbio, macho cast., por Nymbio, 2 vitórias na Gâvea. 
1977 - La Divina, fêmea cast. , por Sabinus, 2 vitórias na Gâvea. inclusive 
o GP. Ministério da Agricultura. 
1978 - Marquis, macho cast. , por Sabinus. 
1979 - Nappage, macho cast. , por Sabinus. 

2. ª mãe, Sicarelle, 3 vitórias, inclusive Oaks Stakes (Gr. 1), Ep-
som e Prix des Lilas, Longchamp, produziu : 

1958 - Sicarellys, macho aiaz., por Cranach. 
1959 - Norsarello, macho cast. , por Norseman. 
1960 - Phicarello, macho alazão por Philius, 8 vitórias (6 sobre obstàcu-

Campanha de La Divina 

Gávea (Rio de Janeiro) 
Ano Apres. l. ºs 2. ºs 3. ºs 5.s 1. ºs Total 
1900 2 2 295.000,00 295.000.00 
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•LA DIVINA• 
los), inc lusive 2? no Grand Prix de Pau . 
1961 - Tanarelle , fêmea cas t. , por Tanerko, 1 vitória na França. 

1962 - Sem noticias. 
1963 - King sway, macho, por King 's Bench. 
1964 - Sem noti cias. 
1965 - Cut Throa t, macho, por Edell ic , 6 vi tórias. 

1966 - Might , macho, por Bold Ruler, 9 vitórias , inclusive Ak-Sar-Ben 

Omaha Gold Cup (Gr. li ), e George Brande is Memorial Handicap; 2? no 

Charles H. Strub Stakes (Gr. 1), Sta. Anita e 3? no Baldwin Stakes. 

1967 - Tr iumphantly, fêmea, por Bold Ruler, 4 vitórias nos E.UA 

1968 - Ellesica, fêmea, por Bold Ruler, 3 vitórias nos E.UA 

1969 - Cryi ng To Run , macho, por Bol d Ruler, 1 vitória nos E.UA 

• 9.3/ GP HENRIQUE POSSOLO • 1.600 m •GRAMA• 

Damping Wave 

Damping Wave domina as rivais no GP Henrique Posso/o, seguida mais de p erto por Cann elle. 

GP Henrique Possolo - Gr. 1·dia9 de março. 1.600 m - (grama). 

Para éguas nacionais de 3 anos. Prêmios: CrS 720.000,00, sendo, 

CrS 450.000,00 à primeira; CrS 135.000,00 à segunda; CrS 90.000,00 à 

terceira; CrS 45.000,00 à quarta colocada. 10% aos criadores. 

1. 0 
- DAMPING WAVE (fêmea, alazã, 3 anos, de São Paulo, 

Tumble Lark-Teresa li , do Haras Rosa do Sul), 56, A. Bolino. 

Treinador, S. Lobo. 

2. 0 
- CANNELLE (fêmea, alazã, 3 anos, do Rio Grande do Sul , 

Earldom 11 -Chadai , por Sandjar, do Haras Santa Maria de 

Araras), 56, J . Ricardo . Treinador, W. P. Lavor. 

3. 0 
- JET PRINCESS (fêmea, alazã, 3 anos , de São Paulo, Rio 

Bravo 11 -Torreona, por Ebrujo , do Stud Montecatini), 56, F. Perei 

ra Fº. Treinador, A. Ventura. 

4. 0 
- ULL Y (fêmea, castanha, 3 anos, de São Paulo, 

Waldmeist er-Hay Hill, por St. Paddy , do Stud Gina), 56, J. Esco· 

bar. Treinador, G. L. Ferreira. 

A seguir, 5. 0 , Ulanga (Sassafras-Galanga li , por Grey 

Soveireign), 56, G. F. Almeida; 6. 0
, Meg Rose (Quintuplo-Aracena, 

por Aram}, 56, A. Abreu ; 7.0
, Urg (Royal Orbit-Leréia, por Mât de Co

cagne}, 56 , G. A lves; 8. 0 , Kaulinha (Sirius li-Paulinha, por Torpedo), 

56 , W . Gonçalves; 9. 0 , Cantelle (Orpheus-Carangola, por Fort Napo

leon), 56, U. Meireles; 10. 0 , Bagarre (Kublai Khan-Caxias , por Chi

valry 11), 56, G. Meneses; 11 . 0 , Earn (Esbirro-Jovita 11 , por Castigo), 

56, A. Ramos. Não correram, Damascus Biade, Dyne e Ofilinda. 

Tempo, 1'36 - (grama leve) . Recorde, 1'33"8/10 de Luccarno e ln

daial. Diferenças, um corpo e meio e um corpo e meio. Criador, Ha· 

ras Rosa do Sul. 

Com a retirada de Damascus Biade, Dyne e Ofilinda, ainda onze 

éguas de categoria integraram o campo do Grande Prêmio Henri

que Posso lo, que é a versão crioula dos Mil Guinéus de Newmarket, 

pois se destina a fêmeas de 3 anos, só que oriundas dos haras do 

País . 
Damping Wave, portadora de excelente campanha em Cidade 

Jardim, foi eleita grande favorita e correspondeu. Corrida no meio 

do pelotão a princípio, enquanto Bagarre movia um train acelerado 

na ponta, avançou , vencida a metade do percurso, na esteira de 

Cannelle. Já entrou em 3° na reta, atrás de Bagarre e Cannelle, para 

dominá-las em seguida com o seu piloto procurando a cerca interna, 

o que conseguiu. E embora algo ameaçada em certo momento pela 

Cannelle, acabou cruzando com alguma luz a linha final. Aliás Dam

ping Wave esmoreceu bastante nos derradeiros momentos. Jet 

Princess, por sua vez, por dentro, evoluiu para 3~ , algo atropelada 

por Ully e Ulanga. 
Nota: Os demais dados sobre a origem de Damping Wave, inclu

sive campanha do pai , Tumble Lark , e campanha e produção da 

mãe, Teresa 11 , podem ser encontrados no número anterior desta re

vista, de janeiro/fevereiro, quando da vitória dessa defensora do 

Haras Rosa do Sul no GP Luiz Nazareno de Assumpção. 

Campanha de Damping Wave 

Gávea (Rio de Janeiro) 

Ano Apres. 1. ºs 2. ºs 3. ºs 4. ºs 5. ºs 1. ºs Total 

1980 450.000,00 450.000,00 

Cidade Jardim (São Paulo) 

1979 8 4 2 - 1 - 905.000,00 1.118.000,00 

Total 
9 geral 5 2 - 1 - 1.355.000,00 1.568.000,00 

• 16.3/ GP COSTA FERRAZ • l .000 m • GRAMA • 

Bicuda 
GP Costa Ferraz - (Gr. Ili)· dia 16 de março - 1.000 m -(grama)." 

Para éguas nacionais de 3 anos e mais idade. Prêmios: CrS . ...... . 

320.000,00 , sendo, CrS 200.000,00 à primeira, CrS 60.000,00 à segun

da, CrS 40.000,00 à terceira e CrS 20.000,00 à quarta colocada. 10% 

aos criadores. 

1.º - BICUDA (fêmea, tordilha, 3 anos , de São Paulo, Naftol

Uira, por Silver, do Haras Theba), 57 kg , 1. Quintana. Treinador, 

A. J . Mariani Neto. 
2.º - QUADRATURA (fêmea, alazã, 4 anos, do Rio Grande do 

Sul , Crying To Run-Adrianée, por Aurreko, do Haras Santa Ana 
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do Rio Grande), 59 kg, A. Oliveira. Treinador, A. Morales. 
3. 0 - ANARCHY - (fêmea, alazã, 4 anos, de São Paulo, 
Millenium-Orizaba, por Haseltine, do Haras São José e Expedic· 
turs) , 59 kg, J . Pinto . Treinador W. Mazzala. 
4. 0 - KERALA (fêmea, tordilha, 3 anos, de São Paulo , Siriu s
Fessônia, por Alberigo, de João Abbud), 57 kg, E. Ferreira. Trei
nador, J . T. Alves . 
A seguir, 5. 0 • Carving (Pass The Word-Calipe, por Quiproquó), 

59, W. Gonçalves; 6.0
, Quickness (King's Catch-lndira, por Cigal}, 

59, J . Ricardo ; 7. 0 , Agomia (Fleet Son-Emissa, por Auguri). 57 , E. R. 
Ferreira; 8. 0

, llang (Gavroche- ln Time, por Denver), 59 , J. Que iroz; 
9. º. Lady First (Millenium-Puresa Pia, por Ligonier). 57 , F. Pereira 
Fº; 10.º, Oitentinha (Flying Boy-Ediéc ia, por Royal Chiei) , 59, F. Sil· 
va; 11 . 0 • Bétique (Felício-Majorca, por Fort Napoleon). 57 , J . F. Fra
ga; 12.º, Juang Ho (Millenium-Geda, por Swaleow Tail) , 59 , G. F. AI· 
meida; 13. º, Catapana (Frescor-Esmira, por Anaram li) , 59, J. Esco
bar; 14. 0 • Brigitta (Felício-Liberté, por Fort Napoleon), 57, J . M. 
Silva; 15. º, Dross (Adam's Pet-Joriba, por Bagdad), 57, A. Ramos; 
16. 0 • Wellcome (Kranoir·J idá, por Prosper). 57, U. Meireles. Não cor
reram Tavasca e Adrianina. 

Tempo, 57"1/5 - (grama leve). Recorde, 56"2/5 de Solyluz. Dife
renças, 4 corpos e 2 corpos. Criador de Bicuda, Haras Rio das 
Pedras. 

Anarchy foi a primeira a aparecer, mas Bicuda, por dentro logo a 
desalojou e adiante, também, Quadratura, ficando embaraçada a 
primitiva ponteira, porque perdeu algum terreno. E com enorme de
senvoltura Bicuda tirou luz, indiferente ao tropel de Quadratura até 
o vencedor, o qual c ruzou com 4 corpos de vantagem. Kerala, que 
havia passado para terceiro nos 600 metros, veio a perder a posição 
para Anarchy perto da meta, enquanto, sobressaindo de um grupo 
compacto , Carving obtinha a quinta colocação. 

Naftol , pai de Bicuda, um castanho, por Burpham-Fava, por 
Nyangal, de criação de Alm eida Prado e Assumpção , foi um bom 
clássico. Entre os seus êxitos , estão aqueles registrados no GP lpi
ranga (Gr. 1) , no GP Juliano Martins (Gr. li ) e no Antenor Lara 
Campps (Gr. li), além dos Clássi cos João Tobias de Aguiar e Ulys
ses Paes de Barros. Teve, ainda, várias colocações clássicas. 

Uira, a mãe, cuj o primeiro produto é justamente Bicuda, regis· 
Irou oito vitórias nas pistas, além de um terceiro no Clássico Anto· 
nio T. de Assumpção. Levada ao haras, teve este desempenho: 

1976 - Bi cuda, fêmea tord ., por Nafto l, 6 vitó ri as (5-Cidade Jardim e 1· 
Gávea). incl us ive os GPs. Proc lamação da República (Gr. li ), Cidade Jar· 
dim e Costa Ferraz, Gávea e os Clássicos Presidente Lui s Alves de Almei· 
da, Presidente Firmiano Pint o; 3ª no C lássico Presidente Firm iano Pinto, 
Ci dade Jardim. 
1977 - Cabal , macho tord. , por Fi guron. 
1978 - Divan, macho tord ., por Naftol. 

BICUDA/ FEMEA/ TORDILHA/1976/ SÃO PAULO 
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1979 - Vazia de Naftol. 

2. • mãe, Ondata, 3 vitórias, produziu: 

1970 - Uira, fêmea cast., por Sil ve r, 8 vitórias em Cidade Jardim; 3~ no 
Clássi co Presidente Antonio T. de Assumpção Netto. 
1971 - Vazia de Tang. 
1972 - Vazia de Silver. 
1973 e 1974 - Sem noticias. 
1975 - Splendid , mac ho cast. , por Ofi cia l , 5 vitórias (4-Cristal e 1·Cidade 
Jardim. 
1976 - Vazia de Court Road . 
1977 - Sem noticias. 
1978 - Sem noticias. 

Campanha de Bicuda 

Cidade Jardim (São Paulo) 

Ano Apres. 1. ºs 2. ºs 3. ºs 

1979 9 5 - 1 

1980 1 - 1 -

Total 10 5 1 1 

Gávea (Rio de Janeiro) 

1980 1 1 - -
Total 

11 6 1 1 Geral 

4. ºs 5. ºs 1. ºs Total 

- - 635.000,00 661.000,00 

- - - 60.000,00 

- - 635.000,00 721 .000,00 

- - 200.000,00 200.000,00 

- - 835.000,00 921 .000,00 

• 6.4/ GP PEIXOTO DE CASTRO JR. • 2.000 m •GRAMA• 

Quesf 
GP Antônio Joaquim Peixoto de Castro Júnior - (Gr. Ili) - dia 6 

de abril - 2.000 m · (grama). Para éguas nacionais de 4 e mais anos. 
Prêmios: CrS 320.000,00, sendo, CrS 200.000,00 á primeira; CrS .. . .. 
60.000,00 à segunda; CrS 40.000,00 à terceira e CrS 20.000,00 à quar· 
ta co locada. 10% aos criadores. 

1. 0 
- QUEST (fêmea, alazã, 4 anos, do Rio Grande do Sul , por 

Locris-Quivafalá, do Haras Barra Nova), 60, J. M. Silva. 
Treinador, J . M. Aragão. 
2. º - CURTIÇÃO (fêmea, castanha, 4 anos, de São Paulo, por 
Tumble Lark·ldo la, por Melody Fair, do Haras Rosa do Sul), 60, 
J . Queiroz. Treinador, A. Cabreira. 
3. 0 

- EIFO (fêmea, castanha, 4 anos, do Ri o Grande do Sul , Tu· 
yuti li-Revi sta Ili , por Richmond, do Stud Est rela Solitária), 60, J . 
Escobar. Treinador , S. Morale s. 
4. 0 

- BABY LARK (fêmea, castanha, 5 anos, de São Paulo, Tum
ble Lark-Miss Gaucha, por Cigal , do Haras Rosa do Sul), 61 kg ., 
A . Bolino. Trei nador A. Cabreira. 
A seguir, 5.0

, Moela (Kurrupako-Borla, por Homero), 60, J. Ricar
do; 6. 0 , Terina (Zuido- Lu cky Salvo, por Salvo}, 60, G. F. Almeida; 7. 0 , 

Trena (Zuido-Jabá, por Wilderer). 60, F. Pereira Fº; 8. º. Composição 
(Adam 's Pet-Miss Worth ington, por Crepello), 58 , R. Macedo. 

Tempo, 2'07"4/10 - (grama pesada). Recorde, 2'00" , de Baronius. 
Diferenças, 6 co rpos e 3 corpos. Criador de Quest , Haras Sideral. 

O Grande Prêmio Antonio Joaquim Pei xoto de Castro Júnior 
reuniu oito éguas nacionais de 4 anos e mais, oriundas dos campos 
de criação de São Paulo e do Rio Grande do Sul. A parelha do Haras 
Rosa do Sul , Baby Lark e Curtição, foi eleita favorita, mas fa lhou an-

QUEST/ FEMEA/ ALAZÃ /1 975/ RIO DE JANEIRO 
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te a maior capacidade evidenciada por Quest , que aliás em fins de 
79 havia levantado o Comparação de Éguas do turfe carioca, ou se
ja o GP Mariano Procopio. Esta crioula do Haras Sideral e defenso
ra da blusa do Haras Barra Nova seguiu a ponteira Curtição, 
suplantou -a quando achou conveniente o piloto e não mais tomou 
conhecimento das competidoras. Curtição manteve o 2~ posto, dei
xando em 3 ~ Eito, que não tivera um pique feliz e em 4° Baby Lark. 

Locris , pai de Quest , um castanho nascido em 1964, correu 26 
vezes , dos 3 aos 6 anos, obtendo se is vitórias, oito segundos, cin 
co terceiros e um quarto lugar. Dentre suas vitórias , devem serdes
tacadas as obtidas no Pri x Jean Prat (Gr. 111 ) e na Coupe de Maison 
Laffitte (Gr. Ili) ; e de inúmeras colocações , os segundos lugares ob
tidos no Champion Stakes (Gr. 1). Prix Jacques Le Marois (Gr. 1). Prix 
d' lspahan (Gr. 1), Pri x Dollar (Gr. Ili ) e Pri x Gentaut Bi ro n (Gr. Ili), os 
terceiros lugares obt idos no Prix d'lspahan (Gr. 1). Prix du Moulin de 
Longchamp (Gr. 1). Pri x Ganay (Gr. 1) e Prix Gountaut - Biron (Gr. Ili) e 
o quarto lugar no Prix - Dollar (Gr. l i). 

Qu ivafalá, a maê, com 5 vitórias na Gávea, produziu: 

1974 - Quick Witted , fêmea, alazao, por Locris , 2 vitórias na Gàvea, in
clusive o Clàssico Luiz Alves de Almeida. 
1975 - Quest , fêm ea, alaza, por Locris , 6 vitórias na Gàvea, inclusive o 
GP Mariano Procopio' (Gr. Il i). 
1976 - Quelo, macho, castanho, por Pass the Word , co locações na Gà
vea. 
1977 - Queen oi Spades, fêmea, castanha, por Pass the Word . 
1978 - Quindins de Yayà, macho. castanho, por Locris. 

Coberta em 18/12/78, por Locris . 

2.ª mãe, Vadakifa lá (ex-Infância), 2 vitórias (São Vicente e Campi-
nas). produziu: 

1961 - Jafalah , macho, castanho, por Pewter Platter, 1 vitória em Cidade 

Jardim. 
1962 - Kifalah , macho, castan ho, por Ubi, 2 vitórias em Cidade Jardim. 
1963 - Produto morto, por Pewter Platter. 
1964 - Mifalah, macho, alazao, por Pewter Platter, 8 vitórias. 
1965 - Nafalah, macho, castanho, por Pewter Platter, 1 vitória. 
1966 - Oh Kifala, fêmea, cas tanha, por Flat Foot , 3 vitórias na Gàvea. 
1967 - Prof ala, macho, alazao, por Flat Foot , 4 vitórias (2-Cidade Jardim, 
1-Taruma e 1-Sao Vi cente). 
1968 - Quivafalà, fêmea, alaza, por Pharas, 5 vitórias na Gàvea. 
1969 - Rofalà, macho, alazao, por Pharas, 7 vitórias na Gàvea. 
1970 - Sivafalà, fêmea, alaza, por Princely Portion, 2 vitórias na Gàvea. 
1971 - Vazia de Pewter Platter. 
1972 - Vazia de Fermont. 
1973 - Vazia de Lord Ricardo. 
1974 a 1978 - Sem notícias. 

Campanha de Quest 

Gávea (Rio de Janeiro) 

Ano Apres. 1. ºs 2 . ºs 3. ºs 4. ºs 5. ºs 1. º s Total 

1978 4 1 2 - - - 55.000,00 96.400,00 

1979 13 4 3 1 2 1 365.000,00 439.000,00 

1980 1 1 - - - - 200.000,00 200.000,00 

Total 18 6 5 1 2 1 620.000,00 735.400,00 

• 19 .4/ GP JOSÉ CALMON • l .300 m • AREIA• 

Serradilho 
GP José Calmon - (Gr. Ili ) - dia 19 de abril - 1.300 m - (areia). Pa

ra potros nacionais de 3 anos . Prêmios: CrS 240.000,00, sendo, CrS . 
150.000,00 ao primeiro; CrS 45.000,00 ao segundo; CrS 30.000,00 ao 
terceiro e CrS 15.000,00 ao quarto colocado. 10 % aos criadores. 

1. 0 
- SERRADILHO (macho, castanho, 2 anos, do Rio de Janei

ro, Ec lect ic-Sie rra Cordobesa, do Haras São José da Serra), 55, 
E. Ferre ira. Treinador, W. P. Lavor. 
2. 0 

- ENFOQUE (macho, castan ho, 2 anos, de São Paulo, Juca
Collision, por Canisbay, de João C. Pei xoto de Castro Palhares), 
55, F. Perei ra Filho. Treinador, L. Coelho. 
3. 0 

- MARBLE ARCH (macho, castanho , 2 anos, do Rio de Ja
neiro, Eclec tic-Cwynne Place, por Moustac he, de Gilda Azevedo 
Becker Von Sothen) , 55, A. Ferreira. Treinador, A. A. Silva. 
4.0 

- MUTANTE (macho, alazão, 2 anos, do Rio Grande do Sul , 
Heathen-Baucis , por Matador, do Stud A. G. W.), 55, J. Ri cardo. 
Treinador, W. Penelas . 
A seguir, 5.0

, Eglefim (Good Will-Ereja, por Quebec), 55, J . M. Sil 
va; 6. 0 , Bilton (Sauvage-Dam Dama, por Canaletto), 55, G. Meneses; 
7. 0

, Superbom (Crying To Ru n-Miladi 11 , por Choir Boy), 55, G. F. Al 
meida; 8. 0 , Nassarallah (Locris-Nassau Melody, por Tudor Melody), 
55, J. Pi nto; 9.0

, Samanguaia (Roya l Orbit -Abaiba, por Twinsy), 55, 
A. Olive ira; 10. 0 , Hurdler (Fragonard-Bonne ldée, por Mas ter Boi d), 
55, W . Gonçalves; 11 . 0 , Zo-Rey (Jaú-Zoeira, por Garboleto), 55, F. 
Lemos. 

Tempo, 1 " 22" 2/1 O - (areia úmida). Recorde, 1 '18"6/10 de Yard . Di
ferenças , vários corpos e 3 co rpos . Criador de Serrad il ho, Haras 
São José da Serra. 

O GP José Calmon, segunda prova c lássica da temporada, des
tinada a potros de 2 anos, reuniu onze concorrentes , que largaram 
em perfeitas condições , muito embora Nassarallah tivesse dado 
muito trabalho ao starter. Eglefim despontou imediatamente, per
seguido por Marble Arch , que o desalojou no fim da variante. Aber
to o direito, surgiu então Serradilho, que corria perto, e dominou fa
cilmente a sit uação. E nos últimos momentos, arrematando com 
vivacidade , Enfoque veio secundá-lo , ficando Marble Arch em 
terceiro . 

Ecletic , pai de Serradilho, é um fran cês, nascido em 1971 , por 
Abdos e Gaia, por Shantung. Cumpriu toda a sua campanha em seu 
pais de origem, onde co rreu doze vezes, para conseguir duas vitó
rias, três segundos, três terceiros e um quarto lugar. Em prova de 
grupo tem uma colocação, um 3º no Prix Oaphnes (Gr. Il i), em 
1.800 m. Em prêmios, levantou 186.184 francos. 

Sierra Cordobesa, a mãe, importada da Argentina em 1973, não 

SERRADILHO / MACHO/ CASTANH0 / 1977/ RIO DE JANEIRO 
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teve campanha nas pistas . Levada ao haras, teve este desempenho: 
1ª mãe, Sierra Cordobesa, importada da Argentina em 1973, 

sem campanha, produziu: 

1973 - Abortou de Bonnard li. 
1974 - Isa Cordobesa, fêmea, cast ., por Bonnard li , 1 vitória na Gàvea. 
1975 - Janarina, fêmea, cast., por Bonnard 11 , 3 vitórias na Gàvea. 
1976 - Vazia de Sel im. 
1977 - Serradilho, macho, cast ., por Eclectic, 3 vitórias na Gàvea, inclu· 
sive o Clàssico José Calmon. 
1978 - Vazia de Sabinus. 

Sierra Cordobesa, morreu em 08 de outubro de 1978. 

2.ª mãe, Serrad illa, 1 vitória em San Isidro, produziu : 

1958 - Vazia de Retrial. 
1959 - Sintesis, fêmea, cast. , por Gulf Stream, 8 vitórias (5-Argentina e 3-
Estados Unidos), inc lusive 2? no GP. de Honor (G r. 1), nos Clàssicos Enri 
que Aceba l (Gr. 1), Colombia (Gr. l i); 3? nos Clàssicos lgnacio e lgnacio F. 
Correa (G r. 1), Pal ermo e no Santa Margarit.a Handicap, St. Anita Park. 
1960 - Solaz, macho, cast., por Gulf Stream, 1 vitó ria. 
1961 - Sierra Colorada, fêmea, cast. , por Gulf Stream. 
1962 - Servidor, macho, cast., por Gulf Stream, 3 vitó rias em Palermo. 
1963 - Vazia de Gulf Stream. 
1964 - Sierra Cordobesa, fêmea, cast., por Gulf Stream. 
1965 - Su Alteza, fêmea, cast. , por Gu lf Stream, 6 vitórias , inclusive os 
Clàss icos Criadores (Gr. 1) , Francisco J. Beazley (Gr. li) , Ramon Biau s (Gr. 
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li ), Gilberto Lerena (Gr. li ) e Chile (Gr. Ili), Palermo. 
1966 - Vazia de Bon nard . 
1967 - Saltabanco, macho, cas t. , por Bonnard . 
1968 - Selec tor, mac ho, cas t. , po r Montparnasse. 
1969 a 1972 - Sem notí c ias. 
1973 - Sellador, mac ho, cast.. por World Cup . 
1974 - Sem notícias. 
1975 - Sierra Bonita, fêm ea, cast. , por ln The Gloamíng. 

Campanha de Serradilho 

Gávea (Rio de Janeiro) 

Ano Apres . 1. º s 2. ºs 3. ºs 4. ºs 

1980 4 3 

5. ºs 1. ºs Total 

340.000,00 360.000,00 

• 20.4/ GP PRESIDENTE VARGAS • 2.400 m •AREIA• 

Aporé 

Aporé cruzu u 111 etu, deixundu u muis de um curpu Cup Ferrut. 

GP Presidente Vargas - (Gr. li) - dia 20 de abril - 2.400 m - (gra
ma) . Para animais de 3 e mais anos. Prêmios: CrS 400.000,00, sendo, 
CrS 250.000,00 ao primeiro; CrS 75.000,00 ao segundo; CrS 50.000,00 
ao terceiro e CrS 25.000,00 ao quarto colocado. 10% aos criadores. 

1. 0 
- APOR É (macho, castanho, 4 anos , de São Paulo, por 

Egoismo-Luzon, dos Haras São José e Expedictus), 60, G. Me
neses. Treinador, F. Saraiva. 
2. 0 

- CAP FERRAT (macho, castanho, 4 anos, do Rio Grande 
do Sul, por Waldmeister-Caliope, por Quiproquó, do Stud 
Shane), 60, G. F. Almeida. Treinador, R. Tripodi . 
3. 0 

- ANGLICANO (macho, alazão, 4 anos, de São Paulo, por 
Felicio-Lili , por Rocket , dos Haras São José e Expedictus), 60, J. 
M. Silva. Treinad or, F. Saraiva. 
4. 0 

- ROCK RIDGE (macho, castanho, 3 anos, do Rio Grande 
do Sul , por Crying To Run-Fair Girl, por Fairfax , do Haras Santa 
Ana do Ri o Grande), 56, A. Oliveira. Treinador, A . Morales. 
A seguir, 5. º, Gerki (Xaveco-Esgrimista, por Flamboyant de 

Fresnay), 56, J. Escobar; 6. º, Roger Bacon (Amásis-Gibeline, por 
Quebec), 60, J. Ricardo e 7. 0

, Quartzo (Kamel-Kiwe Linda, por Fair
fax), 60, E. Ferreira. Não correu , Big Chiei. 

Tempo, 2'28 " 4/10 - (grama macia). Recorde, 2'25" 2/10 de Janus 
li e Sunset. Diferenças, um corpo e 3 corpos. Criador de Aporé, Ha
ras São José e Exped ictus. 

A grande atração do GP. Presidente Vargas, prova de maior per
curso da primeira parte da temporada clássica da Gávea, era Aporé, 
que reaparecia de uma ausência de oito meses das competições. 
Sua última apresentação fôra no GP Brasil de 79, que aliás levanta
ra de maneira impressionante. Também o fato de apresentar-se um 
tanto cheio de carnes - mais 25 quilos - fazia apreensiva a afi 
cion . Mas o belo defensor dos Haras São José e Expedictus suplan
tou todos os obstáculos e ganhou de ponta a ponta, sem que preci
sasse o seu piloto uti lizar-se uma só vez do látego, assinalando pa
ra os 2.400 metros do percurso , em pista de grama amaciada pelas 
chuvas caídas durante a semana, o tempo de 2'28"4/10 Quartzo e 
Rock Ridge , consecutivamente, o seguiram mais de perto até o fim 
da grande curva, onde Cap Ferrat apareceu com uma certa desen
voltura, que não foi su ficiente para fazer perigar a posição de Ap o
ré . Para 3° ainda subiu no final o seu com panheiro Anglicano, que 
superou por pouco Rock Ridge. 

Egoísmo, pai de Aporé, correu 14 vezes para obter seis primei
ros , um segundo, dois terceiros e três quartos lugares. De suas vi
tórias destacam-se o GP Derby Paulista (Gr. 1), GP Antenor de Lara 
Campos (Gr. li) e o Conde de Herzberg (Gr. li). De suas colocações 
destacam-se o 2~ lugar obtido no GP Juliano Martins (Gr. li ), e o~ 
terceiros lugares no GP lpiranga (Gr. 1) e no Clássico Cândido 
Egydio. 

Luzon , mãe de Aporé , sem campanha nas pistas, teve este de-
sempenho no haras: 

1972 - Salsalito, mac ho, alazão, por Svengali , 2 vi tórias na Gâvea. 
1973 - Tibetano, macho, alazão, por Fort Napo lêon, 6 vitórias (4-Gâvea e 
2-Cidade Jard im), incl usi ve os GPs. São Paulo (Gr. 1), 14 de Março (Gr. li); 
2 ~ nos GPs . São Paulo (Gr. 1) , Cidade Jardim, Dezessei s de Julho (Gr. li) , 
Almirante Marques de Tamandarê (Gr. Ili ) e Dr. Frontín (Gr. Ili); 3~ nos 
GPs. Almirante Marques de Tamandaré (Gr. Ili ), Gâvea, Ministro da Agri
cultura (Gr. li ), Presidente Raphael A. Paes de Barros (Gr. li), Piratininga 
(Gr. li ), Oswaldo Aranha (G r. Ili ), Cidade Jardim e Derby Club (Gr. Ili); 4 ~ 
nos GPs . Brasil (Gr. 1), Cruze i ro do Sul (Gr. 1) , Frederico Lundgreen (Gr. li) , 
Gávea, 14 de Março (Gr. li), Cidade Jardim e 5 ~ no GP. Brasil (Gr. I), Gávea. 
1974 - Vazia de Felício. 

APORE / MACHO / CASTANH0/ 1975/ SÃO PAULO 

Traghetto Cavaliére D' Arpino 

Alberigo Talma 

Allerta 
Pilade 
AI ena Egoismo 
Bois Roussel 

Swallow Tail 
Schiaparelli 

Urgência 
Colombo li Eastern Swan 
Sweet Swan 

Nearco Pharos 

Fastener 
Nogara 

Fasten Fastnet 

Luzon Fragment 

Dragon Blanc Brantome 
La Dame Blanche Aileen 
Formastérus Only One 
My Ladyshíp 
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•APORÉ• 
1975 - Aporé, macho, cast. , por Egoismo, 7 vitórias na Gávea, inclusive 

os GPs. Brasil (Gr. 1), Taça de Ouro Jockey Club Bras ilei ro (Gr. 1). e Presi

dente Vargas (Gr. li) . 
1976 a 1979 - Vazia de Felicio. 

Não foi padreada no ano de 1979. 

2ª mãe, Aileen , 2 vitórias em Cidade Jardim produziu: 

1964 - Produto morto de Blackamoor. 
1965 - Produ to morto de Aragon. 
1966 - Luzon, fêmea, cast. , por Fastener. 
1967 - Menestrel, macho, alazão, por Fort Napoléon, 2 vitórias. 

1968 - Neenah, fêmea, alazã, por Fort Napoléon . 
1969 - Abortou gêmeos de Alipio. 
1970 - Peso Pena, macho, alazão, por Fort Napoléon, atuações na Gávea. 

1971 - Rubi con, macho, alazão, por Fel icio, 4 vitórias (3-Cidade Jardim e 

1-Cristal); 3 ~ no GP. Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo de 

Corrida, Cristal. 
1972 - Sic ily, fêmea, cast. , por Felicio, 1 vi tória em Cidade Jard im. 

1973 - Tz igano, macho, cast. , por Felicio, 2 vitórias em Cidade Jardim. 

1974 - Vanette, fêmea, cas t. , por Canterbury, 1 vitória na Gávea. 

1975 - Amadou, fêmea, alazã, por Lucarno, colocações em Cidade Jar

dim. 
1976 - Bal ad use, fêmea, alazã, por Kublai Khan. 
Aileen , morreu em outubro de 1976. 

Campanha de Aporé 

Gávea (Rio de Janeiro) 

Ano Apres. 1. ºs 2. ºs 3. ºs 4. ºs 5. ºs 1. ºs 

1978 4 3 - - - - 157.000,00 

1979 5 3 1 - - - 3.065.000,00 

1980 1 1 - - - - 250.000,00 

Total 10 7 1 - - - 3.472.000,00 

Total 

157.000,00 

3.086.000,00 

250.000,00 

3 .493. 000' 00 

• 21 .4/ GP LUIZ ALVES DE ALMF:IDA • l .300 m •AREIA• 

Vai na 
GP Luiz Alves de Almeida - dia 21 d e abril - 1.300 m - (areia). Pa

ra potrancas nacionais de 2 anos . Prêmios: C rS 240.000,00 , sendo, 

CrS 150.000 ,00 à primeira; CrS 45.000,00 à segunda; CrS 30.000,00 à 

terceira e C rS 15.000,00 à q uarta colocada. 10 % aos criadores. 

1.0 
- VAINA (fêmea, castanha, 2 anos, do Rio Grande do Sul , 

Egoismo-Leréia, do Stud Zé e F lora) , 55, J. Ricardo . Treinador, J . 

L Pedrosa. 
2. 0 

- HITTY HOO (fêmea, castanha, 2 anos, do Rio de Janeiro , 

R io Bravo 11-Zapala, por Mehdi , do H aras Nacional), 55, G. F. Al 

m e ida. Treinador, G. F . Santos. 

3. 0 
- LOOK ME (fêmea, castanha, 2 anos , do Rio de Janeiro, 

H ot Dust-Nostalgia li , por Cambremont , do Haras Santa Maria 

de A raras) , 55, G. Meneses. Treinador , W . P. Lavor. 

4.0 
- LA DIVINA (fêmea, alazã, 2 anos, Sabinus-Tanare lle, por 

Ta nerko, do H aras Santa Maria de A raras) , 55, E. Ferreira. T rei 

nador, W . P. Lavor. 
A segui r, 5. 0 , Miss Graciosa (Scu g n izzo-M iss Baliza, por Gaiano) , 

55, F. Pere ira F i lho; 6. 0 , Valka (Waldmeister-Witc hery , por 

Si cambre), 55, A. O l ivei ra ; 7. 0 , Gaja (George Raft -Albricias , por Pan

ther) , 55, J . M . Silva; 8 .0
, Fleet Girl (F leet Son-Gigliola, por Ilustre), 

55, J . Que i roz; 9.0
, Cháque (Chócon-Air Pride , por Falemo l i), 55, J. 

L. Marins ; 10.0
, Vissage (Zuido-Pas-si-sage , por Great Host), 55, J . 

Pinto . Não correu Haik . 
Tem po, 1 '21 "2/10 - (are ia leve). Recorde, 1 '18"6/10 de Yard . D ife

renças , 1 co rpo e um corpo e meio. Criado r de Vaina, Fazendas 

Mondesir. 
Dada a partida, destacou-se de pronto a favo r ita La D ivina, qu e 

foi envo lvida adiante por Vai na e H itt y H oo. Essas duas entraram lo

go em luta, que na entrada da reta parec ia mais favo ràvel à 

segunda. Mas Vai na reagiu e conseguiu livrar até a meta um corpo 

de vantagem . E La Divina ainda perdeu o 3 ° lugar para sua compa

nhe ira Look Me. 
Egoísmo, pai de Vai na, teve destaque em sua g eração, pois con

q u istou 6 vitórias , um segundo, dois terceiros e três quarto lugares. 

En tre s uas vitórias , estão as conseguidas no GP Derby Pau lista, no 

GP A ntenor de Lara Campos e no GP Conde de H erzberg . De suas 

colocações , destacam-se o segundo no GP Juliano Martins , e os 

terceiros no G P lpiranga e no Cláss ico Cândido Egydio . 

Leréia, mãe de Vai na, com 1 vitória nas pistas , teve este desem-

penho no haras: 

1972 - Produto morto de Aristocles. 
1973 - Rafa, fêmea, cast., por Waldemei ster, 3 vi tórias na Gávea. 
1974 - Vazia de Bandar. 
1975 - Trimer, macho, cast. , por Egoismo, 4 vitórias na Gávea. 
1976 - Urc, fêmea, cast. , por Royal Orbit , 1 vitória na Gávea; inclusive 2 ~ 

no GP. Carlos Teles da Roc ha Faria (Gr. li ); 4 ~ nos GPs. F. V. de Pau la Ma
chado (Gr. li ) e Mariano Procópio (Gr. li ). 
1977 - Va i na, fêmea, cast., por Egoismo, 2 vitórias, inclusive no Clássico 
Luiz Alves de Almeida, Gávea. 
1978 - Zirbo, macho, cas t. , por Egoismo. 
1979 - Amar illo, macho, alazão, por St. Chad . 

;coberta em 17-11 -79 por St. Chad . 

2.ª mãe, Lo ndrina, sem campanha, produziu : 

1949 - Querena, fêmea, cast.. por Royal Dancer. 5 vitórias em Cidade 

VAI NA/ FÊMEA/ CASTANHA/1 977 / RIO GRANDE DO SUL 

Traghetto 
Caval iere D' Arpino 

Alberigo 
Talma 

Pilade 
Allerta Alena 

Egoísmo 
Bois Roussel 

Swallow Tail Schiaparelli 
Urgência Colombo li 

Eastern Swan Sweet Swan 

Biribi 
Birikil Kill Lady 

Mât de Cocagne Fastnet 
Fascine li Mistig rise 

Lereia Salmon Trout 
King Salmon Malva 

Londrina Tropero 
Colita Cocada 

Jardim. 
1950 - Vazia de Legend Of Fran ce. 
1951 - Semon, macho, cas t. , por Legend Of France, 6 vitórias em Cidade 

Jardim. 
1952 - Teu, macho, cast., por Swallow Tail , 2 vitórias em Cidade Jardim. 

1953 - Utopia, fêmea, cas t. , por Vagabond 11, 4 vitórias em Cidade 
Jardim. 
1954 - Vatinga, fêmea, cast. , por Swallow Tail , 5 vitórias (3-Gávea e 2-
São Vicente) . 
1955 - Xavajé , fêmea, cast., por Swallow Tail , 6 vitórias em Cidade 
Jardim. 
1956 - Zumbo, macho, cast. , por Sayani , 5 vitórias (1-Gávea, 1-Cidade 

Jard im e 3-São Vi cente). 
1957 - Mandril (Ex. Ajo) , macho, cast., por Sayani, 3 vitórias, (1-Cidade 

Jard im e 2-São Vicente); 2 ~ no Clássico Raphael de Barros Filho, Cidade 

Jardim. 
1958 - Bacela, fêmea, cast., por Swallow Tail , 7 vitórias na Gávea, inc lu

sive 4 ~ no GP. Imprensa, Gávea. 
1959 - Vaz ia de Swallow Tail. 
1960 - Decoada, fêmea, cast. , por Quiproq uó. 
1961 - Ecliptica, fêmea, cast. , por Swallow Tail. 
1962 - Figu ra, fêmea, cast. , por Swallow Tail , colocação. 
1963 - Gueba, fêmea, cast. , por Mãt de Cocagne, 2 vitórias. 
1964 - Vazia de Wilderer. 
1965 - lnar, macho, cast. , por Zuido, 2 vitórias. 
1966 - Jopa, fêmea, alazã, por Mãt de Cocagne, 1 vitória. 
1967 - Leréia, fêmea, cas t. , por Mãt de Cocagne, 1 vitória. 
1968 - Marau , macho, cast. , por Zuido. 
1969 - Vazia de Fiapo. 

Lo ndrina, morreu em 12 de setembro de 1969. 

Campanha de Vaina 

Gávea (Rio de Janeiro) 

Ano Apres. 1. ºs 2. ºs 3. ºs 4. ºs 5. ºs 1. ºs Total 

1980 2 2 245.000,00 245.000,00 
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• 27.4/ GP GERVÁSIO SEABRA • 1 .600 m • GRAMA• 

Forno 
GP Gervásio Seabra - (Gr. 111 )- dia 27 de abril - 1.600 m - (g rama). 

Para produtos nac ionais de 3 e mais anos. Prêmios: CrS 320.000,00 , 
sendo, CrS 200.000,00 ao primeiro; CrS 60.000,00 ao seg undo; CrS . 
40 .000,00 ao terce iro e CrS 20.000,00 ao quarto co locado. 10 % aos 
criadores. 

1- 0 
- FARNO (macho, tordilho, 5 anos, de Sào Paulo , por Sill age

Domage's Dil ema, do Haras Maquin é), 60 , F. Pereira F. Treina
dor, A. Orciuoli. 
2. 0 

- ARAGONAIS (macho, alazào, 4 anos, de Sào Paulo , por 
Felicio- Love Song , por Fastener, dos Haras Sào José e Expedi c
tus), 60 , G. Meneses. Trei nador, F. Sarai va. 
3. 0 

- BRIGHTON (macho, castan ho, 3 anos, do Rio de Janei ro , 
por St. lves-Brigitte 11 , por Good Time, do Stud Montese), 56, J . 
Ricardo. Treinador, F. P. Lavor. 
4. 0 

- DAMPIERRE (mac ho, castanh o, 4 anos, de Sào Paulo, por 
Kurrupako-Redcoat , por Criméa, do Haras lpiranga), 60 , A. Boli
no. Treinador, D. Henriques. 
A seg uir, 5.0

, Giorgiano de Dios (Albor-Blue Chip, por Jocelyn), 
60, G. F. Almeida e 6. º, Homard (Caro e Haariella, por Le Haar), 59, J. 
M. Silva. Nào co rreram Barnum e Degallium. 

Tempo, 1 '25" 6/10 ·(grama leve) . Recorde, 1 '33" 8/10 de Lu ccarno 
e 1 ndaial. Diferenças, 1 corpo e meio e paleta. Criador de Farno, Ha
ras Malurica. 

A partida foi rápida, aparecendo na vanguarda Aragonais , que 
foi, depo is de breve luta, ultrapassado por Farno. Giorgiano de Dias 
colocou-se em 3 ~, seguido de Dampierre, Brighton . Homard ia em 
último. Sentindo que o ponteiro galopava fác il na ponta, o piloto de 
Aragonais apurou a montada no fim da curva, mas em vào foi o seu 
esforço. Embora descontasse algum terreno nào mais conseguiu 
alcançar Farno, que acabou cruzand o a meta com mais de um co r
po de vantag em. Logo atrás de Aragonais , arrematando com de
sembaraço terminaram , Brighton e Dampierre. Giorgiano de Dios 
entrou em 5.0 longe e muito atrasado chegou Homard. 

Sillage, pai de Farno, foi importado em 1965. Correu apenas 11 
vezes , conseguindo 3 vitór ias, dentre elas o " Prix de Montgeroult " 
em 2.100 m; o " Prix Chri stian de L'Hermite" em 2.000 m, e o " Pri x 
Biniou " em 1.800 m. Foi terceiro para Jour Et Nuit , no "Pri x Eugéne 
Adam " em 2.000 m, uma das ca rreiras mais importantes do calen
dário francês . 

Domage's Dilema, màe de Farno, teve 3 vitórias , em Cidade Jar
dim, inclusive no Prêmio Joaquim da Cunha Bueno. No haras, regis
trou este desempenho: 

1974 - Farno, macho, tord ., por Sillage, 8 vitórias (3-C idade Jardim e 2-
Gávea), incl usive o GP. Gervasio Seabra (G r. Ili ) 4? no GP. Gervasio Sea
bra (G r. Ili ), Gávea. 
1975 - Garanhuns, macho, cast. , por Captain Kidd li. 
1976 - Halumage, macho, cast. , por Zaluar. 
1977 - Produto morto de Za luar. 
1978 - Jozal ema, fêmea , cas t., por Zaluar. 
1979 - Karismático, macho, cast., por Zaluar. 
Coberta em 18-09-79 por Sirius li. 

2 ~ màe, Domage, 5 vitórias em Cidade Jardim, inc lu sive os GPs. 
Diana (Gr. 1) José Guathemozin Nogueira (Gr. 1), Presidente Fábio da 
Silva Prado (Gr. li) e o Cláss ico Princesa lzabel; 3ª no Clássico Pre-

FARNO / MACHO / TORD ILH0/1973 / SÃO PAULO 

Zucarello Ortello 

Amber Fumigela 

Pantomine 
Nepenthe 

Sillage Pampilhosa 

Tourbillon 
Tourment Fragment 

Sanei ta 

Satanella Mahmoud 
Avella 

Orbaneja Goya 
Orienne Major's Dilemma 
Pherozshah Doctor's Dilemma 
Killorcure Domage's Dilema 
King Salmon Manguari 
Globera 

Domage 
Hamdam Simôa 
Sultan's Way 

sidente Guilherme Elli s; 4 ~ no Clássico Candido Egydio de Souza 
Aranha, produziu: 

1968 - Domage's Dilema, fêmea, cast., por Major's Dil emma, 3 vitórias, 
inc lu s ive o Prêmio Joaquim da Cunha Bueno, C. Jardim. 
1969 - ltamage, fêmea, cast., por ltamaraty, colocações. 
1970 - Bobage, macho, cast. , por Zal uar, 7 vitórias em Cidade Jardim, in· 
c lus ive 2? nos GPs. Consagração (Gr. 1). Dezesseis de Julho (Gr. li ), Gávea 
e no Clássico Presidente Antonio Corrêa Barbosa; 4? nos GPs. Derby 
Pau li sta (Gr. 1), Cidade Jardim e Eoutor Frontin (Gr. Ili ), Gávea. 
1971 - Produ to morto por Chio. 
1972 - Deneb, fêmea, cas t. , por King's Favouri te, 2 vitórias em Cidade 
Jardim. 
1973 - Endossa, fêmea, cast., po r Captain Kidd li. 
1974 - Abo rtou de Arlequino li. 
1975 - Galalite, mac ho, cas t. , por Zaluar, 5 vi tórias em Cidade Jard im, in
c lus ive o Clássico 29 de Outubro (Gr. 111 ). 
1976 - Produto morto por Zaluar. 
1977 - Vazia de Zaluar. 
1978 - Jozage, mac ho, cast., por Zaluar. 

Campanha de Farno 

Gávea (Rio de Janeiro) 

Ano Apres. 1. ºs 2. ºs 3. ºs 4. ºs 5. ºs 1. ºs Total 

1977 2 - 1 - - - - 12.000,00 

1978 9 1 1 1 3 1 42.000,00 87.000,00 

1979 9 2 2 - 1 - 96.000,00 132.800,00 
1980 4 4 - - - - 454.000,00 454.000,00 

Total 24 7 4 1 4 1 592.000,00 686.500,00 

Cidade Jardim (São Paulo) 

1977 4 1 - - 1 - 45.000,00 49.500,00 
Tota l 

28 8 4 1 5 637.000,00 736.000,00 geral -

Farno ruma ao vencedor, atropelado por Aragonais. 
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• 8.3/ GP OSWALDO ARANHA• 1.200 m •AREIA• 

Gaja 

Gaja, a favoriLa , ganhou de ponta a ponta das duas únicas rivais . 

GP Oswaldo Aranha - dia 8 de março - 1.200 m - (areia). Potran

cas nacionais de 2 anos que tenham sido inscritas na 70~ Exposi

ção Oficial do Jockey Club do Rio Grande do Sul. Prêmios: CrS . . .. 

108.500,00, sendo, CrS 70.000,00 à primeira; CrS 17.500,00 à segun

da; e terceira colocada. 

GAJA / FÊMEA/ CASTANHA/ 1977/ RIO GRANDE DO SUL 

1. 0 
- GAJA (fêmea, castanha, 2 anos, do Rio Grande do Sul , 

por George Raft-Albricias , de Paulo R. Waihrich), 55, A. Espino

sa. Treinador, G. Lopes. 
2. 0 

- KAY FRANCE (fêmea, castanha, 2 anos, do Rio Grande do 

Sul , por Álamo-Old Oueen, por Old Parr, de Contran e Aires Tor

res), 55 , S. Machado. Treinador, G. Lopes. 
3. 0 

- DARK SHADOW (fêmea, castanha, 2 anos, do Rio Grande 

do Su l, por Samkio-Dark Guest, por Dark Warrior, de João B. Sa

yão, Lobato), 55, H. F. Santos. Treinador. N. Camargo. 

Tempo, 1'14" 4/10-(areia leve). Recorde, 1' 11"8/10, de Romo Fer

ie e Gibão. Diferenças, 1/2 corpo e 1 corpo. Criador de Gaja: Paulo 

R. Wahiri c h, Haras Henrique Waihrich. 
O GP Oswaldo Aranha, que abriu a temporada clássica de 1980 

no Hipódromo do Cristal , foi antecipado para a segunda sabatina 

de março. Gaja, a favorita , não teve dificuldade para se impor às 

duas únicas adversárias e decidiu a prova já na partida. Venceu de 

um extremo a outro , enquanto Kay France e Dark Shadow se empe

nhavam pela disputa do· segundo posto, favorável à primeira. 

George Raf t , o pai de Gaja, venceu cinco provas nos Estados 

Unidos. 
Albricias , a mãe, ganhadora de cinco provas, produziu no haras: 

1977 - Gaja, fêmea, castanha, por George Raft. 

1978 - Old Nick, mac ho, castan ho, por Oficial. 

1979 - Ramada, fêmea, alaza, por Tropical Sun. 

2ª mãe, Hiana, vencedora de três carreiras , produziu no haras: 

1960 - Oueency, fêmea , castanha, por Go Drake. 

1961 - Vazia de Red October. 

Polynesian 

Native Dancer 

Geisha 
George Raft 

Blue Larkspur 

Say Blue 

1 Say 

Guatán 

Panther 
Nagoya 

Albricias 
Fair Trader 

Hiana 
Modelada 

1968 - Abortou de Panther. 
1970 - Albricias, fêmea, castanha, por Panther. 

1971 - Moderno, mac ho, alazao, por Floreio. 
1972 - Vazia de Floreio. 
1973 - N. N. (morreu), por Floreio. 
1974 - Ogando, macho, alazao, por Floreio. 

1975 - Vazia de Floreio. 

Campanha de Gaja 

Cristal (Rio Grande do Sul) 

Ano Apres. 1. ºs 2. ºs 3. ºs 4. ºs 5.ºs 

1979 21·1 1 1 - - -

1. ºs 

-

Unbreakable 
81ack Polly 

Discovery 
Miyako 

Black Servant 

Biassam Time 

Disdonc 
Aloft 

Fio retista 
Guayaca 

Pelito 
Nanita 

Fair Triai 
Ma d der 

Atropello 
Modelito 

Total 

250.000,00 
1962 - Sagal , macho, castanho, por Panther. 

1963 - Fogazarro, macho, alazao, por Panther. 

1964 - Guarandi , macho, castanho, por Hurcade. 

1965 - Hygéa, fêmea, alaza, por Quintilius. 

1980 3 2 1 - - - 110.000,00 120.000,00 

Total 5 3 2 - - - 110.000,00 370.000,00 

1966 - Vazia de Quintiliu s. 
1967 - John Deer, macho, alazao, por Nemo. 

(")Prêmio Turfe Gaúcho . 
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• 16.3/ GP J. A . FLORES DA CUNHA• 1.200 m •AREIA• 

Deblú 
GP J. A. Flores da Cunha - dia 16 de março - 1.200 m (areia). Po

tros nacionais de 2 anos. Prêmios: CrS 108.500,000, sendo CrS . .. . . 
70.000,00 ao primei ro; CrS 17.500,00 ao segundo; CrS 10.500,00 ao 
terceiro; CrS 7.000,00 ao quarto e CrS 3.500,00 ao qui nto colocado. 

1. 0 
- DEBLÚ (macho, castanho , 2 anos, do Rio Grande do Sul , 

por Declive-Lascaville , de A lberto Schons), 55, N. Pinto. Treina
dor, Luiz C. Áv i la. 
2. 0 

- JÔTICO (macho, alazão, 2 anos, do Ri o Grande do Sul, por 
Gol f-Promotora, por Prof undo, do Stud A. G. W.), 55, M. Silveira. 
Treinador, A. A lterman n. 
3. 0 

- HERZOG (mac ho, castanho, 2 anos, do Rio Grande do 
Su l, por John Dory-Pleza, or Nord ic, de Pedro e Antônio Pec
zenyj), 55, J. Santana. Trei nador, E. Cardoso. 
4. 0 

- SMIDTH WINNER (macho, castanho, 2 anos, do Rio Gran
de do Su l, po r Sobressa lto-Fofoq ueira, por Overlord, de De lmar 
B. Mart ins), 55, J. G. Outra. Trei nador, N. R. Cunha. 
5. 0 

- FERRAL (macho, castanho, 2 anos, do Rio Grande do Sul, 
por Ordi nal-Ferrenha, por Go lf, de Glauco A. Santos), 55, D. San
tos. Treinador, S. Lopes. 
A segu ir, 6. 0 , Oleico (Oficia l-Megatônica, por Poderoso), 55, J. A. 

Ribeiro; 7. 0 , Svogliato (Seli m-Malvana, por Anato l), 55, A. 
Fernandes; 8. 0

, Mister Gol ias (Gaiano-Rêve, por Xasco), 55, A. Espi
nosa. 

Tempo, 1 '14"2/10 - (areia leve). Recorde, 1 '11 "8/10, de Romo Fer
ie e Gibão. Diferenças, 2 1/4 corpos e 1 1/2 corpo . Criador de Deblú, 
Al berto Schons, Haras lmembuí. 

Mais pronto de partida, Jôtico assumi u a vanguarda logo nos 
primeiros lances do GP J. A. Flores da Cun ha, o segundo clássico 
da temporada de 1980 no Cristal. Oleico e Deb lú colocavam-se a se
guir. A ordem manteve-se praticamente a mesma até o começo da 
reta f ina l quando Ole ico esmoreceu. Avançou , então, Deblú, que 
dobrou o ponteiro Jôt ico nos últimos 200 m. Herzog , vindo do fun
do do lote, chegou a tempo de dominar Smidth Winner e obter a ter
ceira co locação. 

Dec live, pai de Deblú , e gan hador na Gávea. 

Lascavi lle, a mãe, que obteve cinco triunfos no Cristal, produziu 
no haras: 

1971 - Vazia de Decli ve. 
1972 - Derivado (morreu), macho, castanho, por Declive. 
1973 - Def in itivo, macho, castan ho, por Declive. 
1974 - Vazia de Declive. 
1975 - Vazia de Declive. 
1976 - Vazia de Declive. 
1977 - Deb lú , macho, castanho, por Declive. 
1978 - Vazia de Declive. 

DEBLÜ / MAC HO/ CASTAN H0 / 19n/ RI O GRANDE DO SUL 

Bois Roussel Vatout 

Swallow Tail 
Plucky Liege 

Schiaparelli Schiavoni 
Aileen 

Declive 

Colombo Manna 
Lady Nairne 

Eastern Beret 

Easter Bonnet Grand Parade 
Hesper 

Scratch 
Pharis 
Orlamonde 

Bougainville 
Caracalla Cassia Alcine 

Lascaville 

Mister Fox 
Foxglove 
Moncloa 

Vi lasca 

Wilar 
Viborón 
Chita 

1979 - Doador, macho, castanho, por Decl ive. 

2ª mãe, Vilasca, com seis vitórias no Cristal, produziu no haras: 
1963 - Ponche Ville , macho, alazão, por Bougainville. 
1964 - Vio lonville , macho, castan ho por Bougainville. 
1965 - Lascavi lle, fêmea, castan ho, por Bougai nvi lle. 
1966 - Dometila, fêmea, castanha, por Declive. 
1967 - Delasco, macho, castanho, por Declive. 
1968 - Vazia de Declive. 
1969 - Dei Rio, macho, castanho, por Dec l ive. 
1970 - Debicadora, fêmea, castanha. 
1971 - Vazia de Bougainville. 
1972 - Vazia de Declive. 
1973 - Danitra, fêmea, castanha, por Declive. 
1974 - Vazia de Delive. 
1975 - Coberta por Dec l ive. 

Morreu em 1975. 

Campanha de Deblú 

Cristal (Rio Grande do Sul ) 
Ano Apres . 1. ºs 2. ºs 3. º s 4.ºs 5. ºs 1. ºs 

1979 2 - 1 1 - - -

1980 2 2 - - - - 110.000.00 

Total 4 2 1 1 - - 110.000,00 

Total 

30.000.00 

110.000,00 

140.000,00 

• 20.4/ GP LINNEU DE PAULA MACHADO• 1.609 m •AREIA• 

Passeur 
GP Linneu de Paula Machado (pri mei ra prova da Trip l ice Coroa) 

- dia 20 de abril - 1.600 m (areia). Produtos nacionais de 3 anos. 
Prêmios: CrS 186.000,00, sendo, Cr$ 120.000,00 ao prime iro; CrS .. . 
30.000 ,00 ao segundo; CrS 18.000 ,00 ao terceiro; CrS 12.000,00 ao 
quarto e CrS 6.000,00 ao quinto colocado. 

1.0 
- PASSEUR (macho, castanho, 3 anos, do Rio Grande do 

Sul, por Pass the Word-Tairoa, de Eloy M. Frantz), 56, S. Macha
do. Trei nador, O. Machado. 
2. 0 

- IRISMOND (macho, castanho, 3 anos, do Rio Grande do 
Sul, por Tonnerre-Black Bess, por Laurel , de Onor e Francisco 
F. Marcantônio), 56, A. Espinosa. Treinador, S. Lopes. 
3. º - TAPARELO (macho, alazão, 3 anos, do Rio Grande do Sul , 
por Perroquet-Elonita, por Empenho, de Atilio lrulegui), 56, M. 
Silveira. Treinador, C. Outra. 
4. º - CHEVILLARD (macho, castanho, 3 anos, do Rio Grande 
do Sul , por Fidd lesticks-Get Pirú , por Get Crackin 11 , do Stud Fa
vorito), 56, J. G. Outra. Treinador, O. Machado. 
5. º - ESNEFÉRTIA (fêmea, castanha, 3 anos, do Rio Grande do 
Sul , por Estheta-Nefertá, por Presidium, do Haras Pangaré) , 56, 
L. Garcia. Treinador, S. Lopes. 
A seguir, 6. 0

, Sur le Champ (Snow Cry- Bonequinha do Sul , por 
Sir Gold), 56, N. Pires; 7.0

, Carrilho (Carpinus-Esti lizada, por Esten-

soro) , 56, D. Santos; 8. 0 , Sustenido (Cristallo-Sustânc ia, por Scoo
ter) , 56, O. Batista; 9. º, Batelão (lmperator-Jouissance, por Sil lage), 

PASSEUR / MACHO / CASTANH0/ 1976/ RIO GRANDE DO SUL 

Alibhai Hyperion 
Teresina Landing 

Landmark Revoked 
Oasis Pass the Word 

Heliooolis Hyperion 
Drift 

Ready Room 

Close Ranks Phalanx 
Alpoise 

Estoc Jock 
Tanis 

Estator 
Schahriar Riviera 
Platita Tairoa 

Nagasaki Ever Ready 
Chaste 

Suécia 
Farolita Farolito 

Maritaca 
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• PASSEUR • 

Passeur, nu final, livrou um corpo de va111agem sobre lrismond. 

56, C. Albernaz; 10.0
, Peter King (Court Road-Veloutée, por Cambre

mer), 56, J . P. Martins e 11 . 0 , Argus (Malevaje-Cajamarca, por Chi

valry 11), 56, S. Rodrigues. 
Tempo, 1'39"4/10 - (areia leve) . Recorde, 1'38" , de Garve e Gior

giano de Dios. Diferenças, 1 corpo e 2 1/4 corpos. Criador de 

Passeur, Carlos E. Carneiro da Fontoura, Haras Fontoura. 

Uma dezena de potros e uma única potranca participaram da pri

meira prova da triplice coroa rio-grandense, o GP Linneu de Paula 

Machado. Batelão, Taparelo, Carrilho e Sustenido surgiram na lide

rança do lote nos lances iniciais. Mais adiante se definiam as posi

ções. Taparelo, atacado por Sustenido, assomava à vanguarda, se

guido de lrismond, Carrilho , Passeur e Esnefértia. Aproximou -se 

Sustenido de Taparelo em plena curva, precedendo lrismond, Carri

lho e Passeur. Iniciada a reta, Sustenido dominou Taparelo, mas já 

atacado por lrismond, que a 400 m do disco assumia o primeiro lu

gar. Esmoreceu Sustenido e avançou Passeur sobre Taparelo, que 

se mantinha em segundo, e a seguir sobre lrismond. Este entregou

se a Passeur a 150 m do espelho e Taparelo conservou o terceiro 

posto. 
Pass the Word , pai de Passeur, trou xe seis vitórias dos Estados 

Unidos, totalizando 257.718 dólares em prêmios. 
Tairos , a mãe ven cedora de três provas no Cri stal , inc luindo 

uma clássica, produziu no haras: 

1971 - Taryn, macho, castan ho, por Admirer. 

1972 - Tayse, fêmea, castanha, por Admirer. 
1973 - Tentador, macho, castan ho, por Admirer. 
1974 - Sem not icias. 
1975 - Tairon, macho, cas tanho, por King 's Favourite . 

1976 - Passeur, macho, castanho, por Pass lhe Word. 

1977 - Vazia de Marduk li. 
1978 - Maroa, fêmea, castanha, por Marduk li. 
1979 - Marinet, macho, cas tanho, por Marduk li. 

2ª mãe, Suécia, com atuações em " pencas" interioranas, produ-

ziu no haras: 

1964 - Vazia de Estator. 
1965 - Takuri , macho, tordilho, por Estator. 
1966 - Tai roa, fêm ea, castanho, por Estator. 

1967 - Tagar, macho, cas tanho, por Estator. 
1968 - Taifú, macho, tordilho, por Estator. 
1969 - Dori ta, fêmea, tordilho, por Estator. 
1970 - Admirezza, fêmea, castanho, por Admirer. 

1971 - Piege, fêmea, tordilho, por Admi re r. 
1972 - Vazia de Admirer. 
1973 - Skati , fêmea, castanho, por Admirer. 

Campanha de Passeur 

Cristal (Rio Grande do Sul) 

Ano Apres. 1. ºs 2. º s 3. ºs 4.ºs 5. º s 1. ºs 

1978 WI - - 1 - - -

1979 6 2 - - - 2 87.000,00 

1980 2 2 - - - - 152.000,00 

Total 9 4 - 1 - 2 239.000,00 

(')Prêmio Turfe Gaúcho 

Total 

-

93.350,00 

152.000,00 

245.350,00 

•OUTROS CLÁSSICOS DO RIO GRANDE DO SUL• 

Bifon 
GP Prefeito Municipal - dia 23 de março - 2.000 m (grama). Pro

dutos de 3 anos e mais idade. Prêmios: CrS 108.500,00, sendo, CrS . 

70.000,00 ao primeiro; CrS 17.500,00 ao segundo; CrS 10.500 ,00 ao 

terceiro; CrS 7.000,00 ao quarto e CrS 3.500,00 ao quinto colocado. 

1. 0 
- BITON (macho, castanho , 4 anos, de São Paulo, por 

Figurón-Seita, por Crimea, do Haras Jahú), 55, N. Pires. Treina-

dor, N. R. Cunha. 
2_ 0 

- GARVE (macho, castanho, 4 anos, do Rio Grande do Sul , 

por Garboso-Arveja, por Atadito, de Alcides Brum e Stud Rolan

te) , 55, S. Rodrigues . Treinador, c.· Outra. 
3_0 

- TRIARCO(macho, alazão, 5 anos, do Rio Grande do Sul , 

por Rastacuer-Queen Fahraya, por King 's Favourite, da Fazenda 

Pedras Negras), 60, C. Albernaz. Treinador, P. Zózimo. 

4. 0 
- CHEVILLARD (macho, castanho, 3 anos, do Rio Grande 

do Sul , por Fiddlesticks-Get Pirú , por Get Crackin 11 , do Stud Fa-
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•OUTROS CLÁSSICOS DO RIO GRANDE DO SUL• 
vorito}, 56, S. Machado. Treinador, O. Machado. 
5. 0 

- LIFE TIME (macho, alazão, 5 anos, de São Paulo , por 
Heráldico-Lily Bee, por Minotauro, de Arnaldo Vaci te), 58 , E. Li 
ma. Treinador, A . Altermann . 
A seguir, 6. 0

, Argus, 54 , J . A. Ribeiro; 7. 0
, Zagote, 56, M. Silveira; 

8. 0
, Esparcel, 58, A. Espinosa; e 9. 0

, Negocião, 58, J. P. Martins. 
Tempo 2'02" - (grama leve}, reco rde . Diferenças, 1 co rpo e 1 cor

po e meio. Criador de Biton, Haras Jahú . 

Je Passe 
Clássico Cãmara Municipal de Porto Alegre - dia 30 de março -

1.300 m - (grama). Potrancas nacionai s de 2 anos. Prêmios: CrS . . .. 
93 .000,00, sendo, CrS 60.000,00 à primeira; CrS 15.000,00 à segunda; 
CrS 9.000,00 à terceira; CrS 6.000,00 à quarta; e CrS 3.000,00 à quinta 
co locada. 

1. 0 
- JE PASSE (fêmea, castanha, 2 anos, do Rio Grande do 

Sul , por Tonnerre-Ce lfos hka, por Bolshoi , de Aloisio Brandão), 
55, A. Espinosa. Treinador, S. Lopes. 
2.0 

- OCRA (fêmea, alazã, 2 anos, do Rio Grande do Sul , por 
Oficial-Dalmácia li , por Don Mac, de Francisco R. Dall ' lgna), 55, 
A. Fernandes. Treinador, H. M. Silva. 
3. º - POINCIANA (fêmea, alazã, 2 anos, de São Paulo, por 
Panquehué-Afri can Beat , por Pharas , do Haras Longchamp}, 55, 
D. Santos. Treinador, J . Santana. 
4.0 

- DEBRISE (fêmea, cas tanha, 2 anos, do Rio Grande do Sul , 
por Fort Royal 11-Criscida, por Flamboyant de Fresnay, do Stud 
Favorito), 55, O. Bati sta. Treinador, O. Machado. 
5. 0 

- YASMINE (fêmea, castan ha, 2 anos, do Rio Grande do 
Sul , por Your Time 11-Eliséia, por Elpenor, do Stud A. G. W.), 55, 
M. Silveira. Treinador, J. Santana. Não correu , Kay France. 
Tempo, 1'20" - (g rama leve). Recorde, 1'17" de Zagota. Diferen-

ças , 1 1/2 co rpo e 1 1/2 co rpo. Criador de Je Passe, Haras Socorro 
do Sul. 

Garve 
GP Governador do Estado - dia 6 de abril - 2.100 m - (areia). Pro

dutos de 3 anos e mais idade. Prêmios: CrS 108.500,00, sendo, CrS . 
70.000,00 ao primeiro ; CrS 17.500,00 ao segundo; CrS 10.500,00 ao 
terceiro; CrS 7.000,00 ao quarto; e CrS 3.500,00 ao quinto colocado. 

1.0 
- GARVE (macho, cas tanho, 4 anos, do Rio Grande do Sul , 

por Garboso-Arveja, por Atadito , de Alcides Brum e Stud Rolan
te) , 59, S. Rodrigues . Treinador, C. Outra. 
2. 0 

- FLATIRIS (macho, castanho , 4 anos, do Rio Grande do 
Sul , por EI Asteroide-Hit lris , por Hit Parade, do Haras 
Cambará), 59, S. Machado. Treinador, A. Alvani . 
3. º - TRIARCO (macho, alazão, 5 anos, do Rio Grande do Sul , 
por Rastacuer-Queen Fahraya, por King 's Favourite, da Fazenda 
Pedras Negras)'" 60, C. Albernaz. Treinador, P. Z6zimo. 
4. 0 

- NEGOCIAO (macho, castanho , 5 anos , de São Paulo, por 
Paddy 's Light-Ediécia, por Royal Chiei, do Stud Danesa) , 60, J . 
P. Martins. Treinador, P. Z6zimo. 
5. 0 

- ALNOR (macho, castanho, 5 anos, do Ri o Grande do Sul, 
por 1 Say-Quickly , por Peter's Choice, de Antônio C. V. Martins) , 
60 , W. Scherdien. Treinador, P. Mon teiro. 
A seguir, 6. 0

, Sang Chaud, 60, O. Batista; 7.0
, Esparcel , 60 , J . G. 

Out ra; 8.0
, Xandõ, 60, H. F. Santos; e 9. 0

, Dobbin, 60 , M. Silveira. 
Não correu , Zagote. 

Tempo, 2'2" 8/10 - (areia leve) . Reco rd e, 2'1 " 4/10, de Ulean to . Di 
ferenças , 4 corpos e 1/2 corpo . Criador de Garve, Haras Limoeiro. 

Alucinado 
Clássico Assembléia Legislativa - dia 13 de abril - 1.300 m -

(areia) . Potros nacionais de 2 anos, sem vitória. Prêmios: CrS .. . 
93.000,00, sendo, CrS 60.000,00 ao primeiro; CrS 15.000,00 ao segun
do; CrS 9.000,00 ao terceiro; CrS 6.000,00 ao quarto; CrS 3.000,00 ao 
quinto colocado. 

1.º - ALUCINADO (mac ho, tordllho, 2 anos, do Rio Grande do 
Sul , por Furbo-Encomienda, por Eppi d'Or VIII , de Gastão Rous-

selet Filho}, 55, O. Batista. Treinador, A. Ribeiro. 
2. 0 

- GARBO DA NOITE (macho, castanho, 2 anos, do Rio 
Grande do Sul , por Garboso-Rond de Nuit , por Quasi , de Rogé
rio F. Beylouni), 55 , S. Machado. Treinador, A. Alvani . 
3. 0 

- LAMPREIA (macho, cas tanho , 2 anos, do Ri o Grande do 
Sul , por Prodigio-Càbila, por Empire, de Fernando L. Duarte Na
has) , 55 , C. Silva. Trei nador, D. Chichurra. 
4. 0 

- FERRAL (mac ho, castanho, 2 anos, do Rio Grande do Sul , 
por Ordinal-Ferrenha, por Golf , de Galuco do A. Santos}, 55, A. 
Espinosa. Treinador, S. Lopes. 
5. 0 

- PETIZ (macho, castanho , 2 anos, do Rio Grande do Sul , 
por Ronquido-Peti , por Robie, do Haras e Estud Audaz), 55, J. 
Santana. Treinador, E. Cardoso. 
A seguir, 6. 0

, Bleu Monster, 55 , D. Nunes; 7. 0
, Smidth Winner, 

55, J . G. Outra; e 8. 0 , Lord Black, 55, M. Silveira. 
Tempo, 1 '11 " - (areia pesada). Recorde 1 '08 ", de Clim. Dife

renças, 5 co rpos e 2 co rpos. Criador de Alu ci nado, Gastão Rousselet 
Filho. 

Bancada 
Clássico Brigada Militar - dia 21 de abril - 1.609 m - (areia). 

Éguas nacionais de 3 anos e mais idade. Prêmios: CrS 77.500,00, 
sendo, CrS 50.000,00 ao primeiro ; CrS 12.500,00 ao segundo; CrS ... 
7.500,00 ao terceiro; CrS 5.000,00 ao quarto; e CrS 2.500,00 ao quinto 
colocado. 

1. 0 
- BANCADA (fêmea, castanha, 4 anos, de São Paulo, por 

lrish Mail 11 -G líp t ica, por Mât de Cocagne, do Haras Jahú}, 56, W. 
Padilha. Treinad or, N. R. Cunha. 
2. 0 

- ABALONE (fêmea, castanha, 3 anos, do Rio Grande do 
Sul , por Minuit-Diana Linda, por Sir Gold, do Haras Capela de 
Santana), 54, J. G. Outra. Treinador, M. Rossano. 
3. 0 

- LAST TIME (fêmea, castanha, 4 anos, de São Paulo, por 
Eylau-Flauta Encantad a, por Earldom li , do Haras ltapuí) , 56, S. 
Machado. Treinador, O. Machado. 
4. 0 

- ADI LESA (fêmea, alazão, 5 anos, de São Paulo, por Silver
Ribésia, por Jour et Nuit Ili , do Haras São Clemente Ltda.), 57 , 
C. Albernaz. Treinad or, P. Z6zimo. 
5. 0 

- <·IBAGLUCKY (fêmea, alazão, 4 anos, do Rio Grande do 
Sul , por Bagdad 11 -Miss Lucky, por Auguri , de Dirceu Kley), 56, 
O. Bati sta. Treinador, T. Oliveira. 
A segu ir, 6.0

, Aba Formosa, 54 , C. Silva; 7. 0
, Zenzala, 57, N. 

Pires; 8. 0
, Fine Silver, 56, E. Lim a; e 9. 0

, Bety Lou, 54 , M. Silvei ra. 
(')Largou atrasada. 

Tempo, 1 '44"4/10 - (areia leve). Recorde, 1 '38 ", de Garve e Gior
giano de Dios. Diferenças: 5 1/2 corpos e foc inho. Criador de Banca
da, Haras Jahú. 

Life Time 
Clássico Leonel Faro - dia 27 de abril - 1.200 m - (areia). Produ

tos de 3 anos e mais idade. Prêmios: CrS 77.500,00, sendo, CrS ..... 
50.000,00 ao primeiro; CrS 12.500,00, ao segundo; CrS 7.500,00 ao 
terceiro ; CrS 5.000,00 ao quarto; e CrS 2.500,00 ao quinto co locado. 

1. 0 
- LIFE TIME (macho, alazão, 5 anos, de São Paulo, por 

Herádico- Lily Bee, por Minotauro, de Arnald o Vacite), 60 , E. Li
ma. Treinador, A. Altermann. 
2. 0 

- TRIARCO (macho, alazão, 5 anos, do Rio Grande do Sul , 
por Rastac uer-Queen Fahraya, por King 's Favourite , da Fazenda 
Pedras Negras), 60 , C. Albernaz. Treinador, P. Z6zimo. 
3. 0 

- PAMBELÉ (mac ho, castan ho, 6 anos, da Argentina, por 
Mizzenmast-Time Keeper, por Bl ossom Time, do Stud Guanaba
ra} , 60 , A. Espinosa. Treinador, N. Corrêa. 
4. º - BANCADA (fêmea, cas tanho, 4 anos, de São Paulo, por 
lrish Mail 11-Glíptica , por Mât de Cocagne, do Haras Jahú), 57, W . 
Pad ilha, Treinador, N. R. Cunha. 
5. 0 

- TIP (macho, castanho, 4 anos, do Ri o Grande do Sul , por 
Tuyuti li -AI Viento , por Tapuia, do Haras Estânc ia das Pedras), 
55, S. Mac hado. Treinador, O. Machado. 
A seguir, 6. 0 , Fynara, 57 , D. Santos; 7. 0 , Dobbin, 56 , M. Silveira; e 

8.0
, Romo Ferie, 60 , L. Garcia. 
Tempo, 1 ' 13" - (areia leve). Recorde, 1 '11 " 8/10, de Romo Ferie e 

Gibão. Diferenças, 2 co rpos e 3 corpos . Criador de Life Time, Jorge 
da Cunha Bueno. 
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• CLÁSSICOS DO BIMESTRE• 

EI Cícero 
GP João Adhemar de Almeida Prado - dia 2 de março· 1.600 m · 

(areia). Para produtos de 3 e 4 anos. Prêmios: CrS 40.500,00 , sendo, 
CrS 27.000,00 ao primeiro; CrS 6.750,00 ao segundo; CrS 4.050,00 ao 
terceiro e CrS 2. 700,00 ao quarto colocado. 

1. 0 - EL CÍCERO (macho, castanho, 3 anos, do Paraná, por Ga
lesian-Lidalia, por Kraus , de João Carl indo), 56, M. Santos. Trei 
nador, D. Almeida. 
2. 0 

- BALISTITE (fêmea, castanha, 4 anos, de São Paulo, por 
Prudente-Patisserie, por Xaveco, do Haras Verd e Vale), 58, O. 
Loezer. Treinador, C. Loeze r. 
3.0 

- IOMORRÃ(macho, castanho , 3 anos, do Paraná, por 
Madurodan-Magia de Madrid, por Madrilai'lo , do Haras Mai'lana 
de Madrid) , 56, V. Rodrigues . Treinador, S. B. Piotto. 
4. 0 

- PRINCIPE NEGRO (macho, castanho, 4 anos, do Paraná, 
por Nanquim-Mandy, por Jazão, do Stud O. C. E.), 60, S. Loezer. 
Treinador, F. Loezer. 
A seguir, Jaca! , 56, A. Cassante . 
Tempo, 1 '45" 6/10 - (areia molhada). Diferenças, cabeça e 10 co r

pos. Recorde, 1'41 " de Desert Oeste. Criador de EI Cícero , Haras 
Bom Pastor. 

Dama Bronzeada 
Clássico Carlos Dietzsch - d ia 23 de março - 1.200 m - (areia). 

Para produtos nacionais de 2 anos. Prêmios: CrS 45.000,00, sendo, 
CrS 30.000,00 ao primei ro; CrS 7.500,00 ao segundo; CrS 4.500,00 ao 
terceiro; e CrS 3.000,00 ao quarto colocado. 

1. 0 
- DAMA BRONZEADA (fêmea, tordilha, 2 anos, do Paraná, 

por Sirius li-Garota de Ipanema, por lror, de Sadao Suzuki}, 53, 
S. Barbosa. Treinador, E. Borges . 
2. º - CARMELENGO (macho, castanho , 2 anos, do Paraná, por 
Fás-Cardinalia, por Hurcade, de Jean L. Bodin), 55, A . Deus. 
Treinador, A. Chioratto . 
3. 0 

- GABELLINO (macho, alazão, 2 anos, do Paraná, por Orff
Stare, por Jerry Honor, do Haras Santarém), 55, J . N. Pereira. 
Treinador, A. Chioratto. 
4. 0 

- DALLAS DALLAS (fêmea, castanha, 2 anos, de São Paulo, 
por Quartier Latin-Ubajara, por King 's Favourite, de Odilon Mar
tins), 53, M. Santos. Treinador, S. B. Piotto. Não correram, First 
One e Garola. 
Tempo, 1 '19" 2/10 - (areia macia). Recorde, 1 '1 5" 2/10. Diferenças, 

3 corpos e 3/4 de corpo. Criador de Dama Bronzeada, Haras Santa 
Marieta. 

Halitéia 
GP Cidade de Curitiba - dia 30 de março - 2.000 m - (areia). Para 

produtos de 3 e mais anos. Prêmios: CrS 45.000,00, sendo, CrS . .. . . 
30 .000,00 ao primeiro; CrS 7.500,00 ao segundo; CrS 4.500,00 ao ter
ceiro e CrS 3.000,00 ao quarto colocado. 

1. º - HALITÉIA (fêmea, castanha, 4 anos, do Paraná, por Madu
rodan-Bermuda, por Quintiluis, do Haras Mai'íana de Madrid), 56, 
A. Cassante. Treinador, S. B. Piotto. 
2. º - BALISTITE (fêmea, castanha, 3 anos, de São Paulo, por 
Prudente-Patisserie, por Xaveco, do Haras do Verd e Vale}, 53, O. 
Loezer. Treinador, C. Loezer. 
3. º - TRICKY DICKY (macho, castanho, 6 anos, de São Paulo , 
por Artful -Jennie, por Dragon Blanc, do Stud Eldorado), 54, z. 
Fanton. Treinador, R. Rocha. 
4.º - DEEP (macho, castanho, 8 anos, de São Paulo, por 
Waldmeister-Decenal , por Swallow Tail, de Venceslau Cherini 
coski) , 53, J . Cardoso. Treinador, E. S. Santos. 
A seguir, 5. º, Fabi, 55, J. A. Santos, 6. 0 , ltuzaingo, 57, L. Veríssimo. 
Tempo, 2'13"8/10 - (areia leve). Recorde, 2'11 " 4/10. Diferenças, 5 

corpos e 1 corpo. Criador de Halitéia, Haras Mai'íana de Madrid . 

Orlanides 
GP Jockey Club Pontagrossense - dia 13 de abril - 1.700 m -

(areia) . Para animais de 3 e mais anos. Prêmios: CrS 45.000,00, sen
do, CrS 30.000,00 ao primeiro; CrS 7.500,00 ao segundo; CrS 4.500,00 
ao terceiro e CrS 3.000,00 ao quarto colocado. 

1. 0 
- ORFANIDES (macho, castanho, 7 anos, do Paraná, por 

Twinsy-Urutá, por Hurcade, do Haras Preto e Ouro), 53, L. Verís
simo. Treinador

1 
J. M. Ferreira. 

2.º - FACORE (macho, castanho, 4 anos, do Paraná, por 
Dubrovnick-Demimonde, por Corpora, de João Lui z Garcez), 54 , 
A. S. Mendes. Treinador, C. P. Gusso. 
3.º - DEEP (macho, castanho, 8 anos, de São Paulo, por 
Waldmeister-Decenal , por Swallow Tai l, Venceslau Cherini
coski) , 52 , A. Silva Neto. Treinador, E. S. Santos. 
4.º - HALITÉIA (fêmea, castanha, 4 anos, do Paraná, por Madu
rodan-Bermuda, por Quintiluis, do Haras Mai'íana de Madrid), 58, 
A. Cassante. Treinador, S. B. Piotto. 
A seguir, 5.0

, Balistite, 54, O. Loezer; 6. º, Tricky Dicky, 54, A. 
Deus; 7. 0

, EI Djem, 58, J . Cardoso. 
Tempo, 1 '53" 4/10 - (areia pesada). Recorde, 1 '50", de Leopardo. 

Diferenças, 3/4 de corpo e 1 1/2 corpo. Criador de Orfanides, Haras 
Preto e Ouro. 

Garola 
GP Bento Munhoz da Rocha Neto - dia 27 de abril - 1.300 m -

(areia) . Para produtos nacionais de 2 anos. Prêmios: CrS 48.000,00, 
sendo, CrS 32.000,00 ao primeiro; CrS 8.000,00 ao segundo; CrS . .. 
4.800,00 ao terceiro e CrS 3.200,00 ao quarto co locado. 

1. 0 
- GAROLA (fêmea, castan ha, 2 anos, do Paraná, por Orff

Com Alba, por Yata Nahuel , do Haras Santarém}, 53, M. Santos. 
Treinador, A . Menegolo. 
2. 0 - SIR SIR (macho, castanho, 2 anos, do Rio Grande do Sul , 
por Court Road-Vila Oeste, por Onaya, L. A. Pasqual i/Haras 
Francisco Ervino), 55, J. Azevedo. Treinador, L. C. Liz. 
3. 0 

- GABELLINO (macho, alazão, 2 anos, do Paraná, por Orff
Stare, por Jerry Honor, do Haras Santarém), 55 , J . Cardoso. Trei
nador, A. Menegolo . 
4. 0 

- FAYBELLA (fêmea, castanha, 2 anos, do Paraná, por 
Taiquerê-Piely, por Pien, do Haras Mauá}, 53 , L. Veríssimo. Trei
nador, A. A. Oliveira. 
A seguir, 5.0

, lllimani, A. S. Mendes e 6. 0
, Fiadeira, 53, C. Xavier. 

Não correu First One. Tempo, 1'23" 8/10. Recorde , 1'22"6/10 de Da
me Mascara e Con Rodete. Criador de Garcia, Haras Santarém. 

Deep 
GP Moysés Lupion - dia 4 de maio - 2.000 m - (areia). Para pro-

dutos de 3 e mais anos. Prêmios: CrS 37.500,00, sendo, CrS .. ..... . 
25.000,00 ao primeiro; CrS 6.250,00 ao segundo; CrS 3.750,00 ao ter
ceiro e CrS 2.500,00 ao quarto co locado. 

1.0 
- DEEP (macho, castanho, 8 anos, de São Paulo, por 

Waldmeister-Decenal , por Swallow Tail , de Venceslau Cherini
coski), 57, S. Barbosa. Treinador, E. S. Santos. 

2. º - FACORÉ (macho, castan ho, 4 anos, do Paraná, por 
Dubrovinik-Demimonde, por Corpora, de João Lu iz Garcez), 60, 
A. S. Mendes. Treinador, C. P. Gusso. 

3. 0 
- BLESSED GAY (macho, castanho, 5 anos, do Paraná, por 

Fenomenal-Verona, por Emperor, do Haras Gralha), 58, J . Cardo
so. Treinador, A . Menegolo. 

4. 0 
- ORFANIDES (macho, castanho, 7 anos, do Paraná, por 

Twinsy-Urutá, por Hurcade, do Haras Preto e Ouro), 60, L. Verís
simo. Treinador, J . M. Ferreira. 

Tempo, 2'15" - (areia leve). Recorde, 2'11 " 4/10 de Hei. Cria
dor de Deep, Haras Sideral. 
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SÃO PAULO 

•ESTATÍSTICAS DE JANEIRO A ABRIL DE 1980• 
REPRODUTORES Haras Pirajussara 30 14 14 51 1.997 .500,00 

Soe. Agro Pecuária Haras Brasil Lida. 27 14 17 33 1.837 .200,00 

Prod. Gan. Vlt . Cols . Prêmios Haras Jatobá 36 13 15 47 1.835.250,00 

• Tu mble Lark (T V. Lark) - 1967 50 27 31 74 4.892.000,00 Haras São Qu irino 44 12 14 42 1.828.950,00 

• Sail Through (Never Bentl} - 1968 31 14 14 49 2.019.650,00 Haras América 35 12 14 53 1.822.300,00 

Vi ziane (Coaraze) - 1965 35 11 15 40 1.874.600,00 Haras Faxina 36 7 9 57 1.726.250,00 

• Millenium (A ureole) - 1968 35 11 12 41 1. 796.1 00,00 Haras Paraná Lida. 45 9 10 64 1.723.450,00 

Zaluar (Eboo) - 1961 27 10 14 43 1.749.200,00 Haras Larissa 26 9 11 39 1.710.000,00 

• Paddy 's Light (SI. Paddy) - 1963 26 9 12 31 1.585. 700,00 Haras São M iguel Arcanjo 24 11 13 40 1.635.550,00 

• Caldare l lo (Klairon) - 1962 19 9 11 29 1.438.100,00 Haras Mato Grosso do Sul 21 6 11 34 1.553.650,00 

Zenabre (PharaJ) - 1961 31 7 9 41 1.430.600,00 Haras Rio das Pedras 25 7 8 27 1.404.250,00 

• Flying Boy (Sovereign Lordj - 1968 10 8 11 22 1.354. 750,00 Haras Palmi tal 17 7 8 23 1.321.400,00 

• Breeders Dream (TudorMelody) - 1968 18 9 10 23 1.337.250,00 Haras Expert 27 9 10 28 1.296.650,00 

King 's Archer (Xaveco) - 1962 15 5 12 21 1.248.800,00 Cia. Ag ro Pastoril Tibagi 17 7 10 24 1.257.600,00 

• King Buck (Ridan) - 1964 20 10 10 33 1.247.500,00 Agrí co la e Pastoril São Sil vest re S.A. 25 9 10 25 1.201 .200,00 

• Arl equi no li (Exbury) - 1968 24 7 8 350 1.198.200,00 

Parnaso (Sancy) - 1965 16 7 9 29 1.183.250,00 CRIADORES DE PRODUTOS NASCIDOS EM 1977 
• Ki ng's Catch (Tin King) - 1968 12 6 7 24 1.1 35.250,00 

• Captain Kidd l i (Nearulaj - 1956 20 5 6 30 1.122.400,00 Prod . Gan . Vlt . Cols. Prêmios 

·Sirius l i (NeverSay Dre) - 1963 22 7 9 24 1.112.900,00 
Haras Palmital 5 4 5 3 824.000,00 

• Sobresalto (Tatan) - 1958 23 8 9 26 1.093. 700,00 
Haras Malurica 16 2 3 14 704.000,00 

• Rio Bravo li (Saidan) - 1966 16 6 6 21 1.090.600,00. 

Pinhal (Fair Trader) - 1959 30 5 5 50 1.057.350,00 
Haras Rio das Pedras 6 3 4 4 642.400,00 

• lmportádos 
Haras Mato Grosso do Su l 6 3 3 9 526.750,00 

Haras Expert 4 3 3 6 454.250,00 

AVÓS MATERNOS Haras Rosa do Sul 8 2 2 8 447.000,00 

Agro Pastoril Haras São Luiz S.A. 11 2 2 10 439.750,00 

Prod . Gan . Vlt . Cols . Prêmios Haras Fax ina 7 3 3 4 400.800,00 

Haras Terra Branca 5 2 2 5 381 .400,00 

Cigal (A lycidon) 19 9 11 30 1.835.550,00 Haras Paraná Lida. 7 2 2 3 284.500,00 

Nordic (Refie) 31 12 15 52 1. 754.250,00 Roberto Al ves de Almeida 6 13 275.100,00 

Coaraze (Tourbillon) 43 9 9 76 1.601 .800,00 Haras Mauá 2 1 1 5 259.100,00 

Cobalt (Téléfén"que) 19 8 13 21 1.420.900,00 Haras América 3 2 2 1 253.000,00 

Fort Napoleon (Tourbillon) 28 7 11 31 1.327.125,00 Haras São Martim 3 1 1 4 242.100,00 

Xaveco (Sayam) 28 6 6 48 1.301 .500,00 Haras São Quirino 5 1 1 5 241 .500,00 

Antelami (Bo11icel/1) 18 8 8 32 1.235.950,00 Haras Jahu 3 1 1 6 239.750,00 

Snow Cal (Artic Pn.nce) 4 4 6 3 1.227.450,00 Haras Bom Pastor 2 2 2 230.000,00 

Corpora (Ribot) 16 8 9 27 1.136.850,00 Luiz Carlos Camargo Neves 1 1 1 3 221 .000,00 

Royal Chiei (Pn"nce Chevalier) 14 7 8 24 959.600,00 Haras l nshalla 2 1 1 2 209.500,00 

Major's Dil emma (Orbaneja) 21 6 7 37 949.050,00 Haras Boa Fé 1 1 1 2 184.000,00 

Jour et Nu it Ili (Tabo un) 12 6 7 17 906.250,00 
John Araby (Esq uimaltj 8 5 8 15 888.750,00 PROPRIETÁRIOS 
Pewter Pl at ter (Owe n Tudor) 25 8 9 26 880.800,00 
Daddy R (0/ympra) 17 5 6 18 876.100,00 Vlt . Cols . Prêmios 
lmbroglio (Again) 9 4 5 14 838.600,00 
Adil (Epigram) 22 5 5 24 805.550,00 Haras Rosa do Sul 34 62 4.634.500,00 

Maki (Formaslerus) 6 3 4 2 789.000,00 Haras São José e Expedi c tus 14 29 2.259. 700,00 

Hurcade (Burpham) 16 5 5 23 770.100,00 Haras Mato Grosso do Sul 15 51 2.066. 700,00 

Pharas (Phans) 16 4 5 21 737.000,00 Stud Rio Preto 11 53 1.777.650,00 

Haras Jatobá 11 32 1.717.000,00 

REPRODUTORES DE PRODUTOS NASCIDOS EM 1977 Leon Friedberg 11 51 1.453.250,00 

Haras Lari ssa 9 29 1.423.500,00 

Prod . Gan . Vit . Cols. Prêmios Stud Mon tecátini 9 26 1.420.000,00 

Haras Pirajussara 9 25 1.226.800,00 

• Figuron (Si/ver Moon Ili) - 1968 5 3 41 3 614.000,00 Haras Faxina 6 27 1.118.000,00 

• King 's Catch (Tin King) - 1968 3 3 4 2 614.000,00 Haras Maluri ca 4 34 1.015.250,00 

• Tumble Lark (T V. Lark) - 1967 8 2 2 8 447.000,00 Carmen Thereza Machline 4 4 961 .250,00 

G iant (Cigal) - 1964 3 2 2 4 386.500,00 Stud Mar-Rub 8 24 912.750,00 

• Ri o Bravo li (Saidam) - 1966 5 2 2 3 384.500,00 Agric. e Comercial Haras João Jabour Lida. 5 46 832.000,00 

Sc raper (Zuido) - 1969 5 2 2 5 381 .400,00 Stud lnterlagos 6 15 820.950,00 

• Old Connell (Sr/ver Shark) - 1970 5 1 2 4 378.250,00 Haras Palmital 4 7 794.500,00 

Quart ier Latin (Faublás) - 1965 5 2 2 4 358.750,00 Haras lp iranga 4 26 702.000,00 

• Millenium (A ureole) - 1968 4 1 9 347.350,00 Haras Fazenda Coque iro Verde 3 21 664.050,00 

• Panquehue (Prólogo) - 1970 2 1 6 285.600,00 Haras Tamandaré 5 11 626.100,00 

• C loseness (BallymoJJ) - 1966 6 13 275.100,00 Haras Fazenda Lagoa Verde 4 24 619.750,00 

Ebony King (King 's Archer) - 1970 3 2 2 3 273.750,00 

Pinhal (FairTrader) - 1959 4 2 2 2 273.000,00 JÓQUEIS 
• Breeders Dream (TudorMelody) - 1968 4 2 2 2 268.500,00 

• George Raft (Native Dancer) - 1962 5 1 1 7 255.750,00 Monts . Vit . (%) Cols . Prêmios 

Lu nard (Ciga/) - 1969 2 2 2 1 253.000,00 

• Satanás (Babu 's On) - 1968 3 2 2 1 253.000,00 J. Garcia 331 66 19,93 165 7. 793.200,00 

• lrish Mail li (Crepe/lo) - 1966 2 1 1 6 239.750,00 1. Qui ntana 266 46 17,29 128 6.426.000,00 

• Tratteggio (Relko) - 1968 5 1 1 6 238.450,00 A. Bolino 143 34 23,77 69 5.115.950,00 

Eylau (Ogan) - 1968 2 2 2 230.000,00 L. Yanez 185 32 17,29 82 4.257.850,00 

• Importados E. Le Mener F ~. 180 22 12,22 77 3.309.650,00 

CRIADORES 
V. Matos 208 22 10,57 85 3.005.900,00 
J. Silva 157 21 13,37 74 2.652.350,00 

Prod . Gan . Vit . Cols . Prêmios J. Fagundes 98 17 17,34 38 2.338.900,00 
O. Gonça lves (Ap) 134 17 12,68 67 2.197.125,00 

Haras Rosa do Sul 61 33 40 75 5.818.000,00 P. Lima (Ap) 164 17 10,36 78 1.994. 700,00 

Agro Pastoril Haras São Lu iz S.A. 99 29 32 144 4.401 .900,00 A. Espindola (Ap) 96 17 17,70 32 1. 736.200,00 

Haras Malurica 66 20 28 96 3.851 .900,00 E. Sam paio 123 16 13,00 65 2.187.950,00 

Haras São José e Exped ic tus 42 12 14 38 2.308.850,00 J . Machado 163 16 9,81 63 2.164.925,00 

Fazenda e Haras Patente Lida. 33 9 13 56 2.093.150,00 E. Amorim 129 15 11 ,62 68 2.286.300,00 
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•ESTATÍSTICAS DE JANEIRO A ABRIL DE 1980• 
J . M. Amorim 120 15 12,50 60 2.034.100,00 A. Cabreira 87 23 26,43 51 3.326.425,00 R. Penach io 89 14 15,73 35 2.058. 700,00 S. Lobo 58 20 34,48 23 2.808.250,00 L. Vilalba (Ap) 109 14 12,84 40 1.428. 750,00 S. Ferreira 11 9 19 15,96 61 2.601 .950,00 R. Santi 98 13 13,26 36 1.464.800,00 N. Portel la 141 17 12,05 62 2.370.650,00 S. P. Barros 100 12 12,00 43 1. 783.800,00 G. Caires 133 17 12,78 55 1.984.300,00 J. Dacos ta 65 11 16,92 39 1.741 .500,00 E. P. Gusso 158 16 10,12 69 2.049.850,00 

W. Mazalla 77 14 18,18 29 2.259. 700,00 
J. B. Gonçalves 95 14 14,73 46 1.779.100,00 TREINADORES J . O. Silva F ~. 113 13 11 ,50 56 2.130.850,00 
L. C. Mel lo 123 13 10,56 50 1. 764.500,00 

Inser . Vit . (%) Cols . Prêm ios W. G. Tosta 89 13 14,60 43 1.532.950,00 
M. Signoretti 100 11 11 ,00 49 1.530.1 ºº·ºº W. Garcia 229 46 20,08 109 4.981 .000,00 M. Dacos ta 70 10 14,28 38 1.545.200,00 P. Nickel 205 40 19,51 107 5.495. 700,00 C. A. Dacosta 99 10 10,10 44 1.506.100,00 E. Gosik 206 29 14,07 90 4.103. 700,00 R. Ronde i li 67 10 14,92 31 1.373.000,00 D. Garc ia 228 29 12,71 107 3.950. 700,00 A. Ol ivei ra 116 9 7,75 62 1.690.000,00 

RIO DE JANEIRO 

•ESTATÍSTICAS DE JANEIRO A ABRIL DE 1980• 
REPRODUTORES Haras Jatobá 11 41 1.218.950,00 

Haras lta iassú 11 27 1.216. 700,00 Vit . Cols . Prêmios Haras Don Rodrigo 9 38 1.191 .250,00 • Waldmeister ( W11d RúkJ - 1961 13 60 1.757.050,00 Haras Vacacai 10 36 1.036.200,00 • Locris (Venture) - 1968 13 44 1.718.100,00 Haras Nacional 8 36 1.032. 700,00 • Felic io (Shant1mi;J - 1965 15 49 1.670.050,00 Haras Va le do Sol 8 46 987.000,00 
Sabi nus (Hy/Jerio) - 1964 13 25 1.505.650,00 Haras João Jabour 6 51 961 .650,00 • Crying to Run(Bold Ruler) - 1969 14 31 1.499.550,00 Haras São José de Ferre iros 7 56 926.900,00 
Zuido (Swallow Tail) - 1956 12 27 1.227. 700,00 Agro-Pastori l Haras ltapui Lida. 11 26 922.500,00 • Kamel (CulfS1rea111) - 1961 11 28 1.189.000,00 Haras Santa Ri ta da Serra 8 25 889.850,00 • Kublai Khan (Sideral) - 1968 11 35 1.108.300,00 Haras Pirassununga 8 22 860.620,00 • Falkland (R1i;h1 Royal V) - 1968 3 9 1.051.700,00 Haras Verde e Preto 3 25 857.850,00 • Roya l Orbit (Royal Chari;er) - 1965 7 32 1.011.100,00 
Rastacuer (Ca11deam1u) - 1966 7 32 724.000,00 CRIADORES DE PRODUTOS NASCIDOS EM 1977 • Canterbury (Charlo11esville) - 1965 8 33 886.600,00 

Cols . • Tumbl e Lark (T. V. Lark) - 1967 4 7 843.150,00 Vit . Prêmios 
• St. lves (St . Paddy) - 1968 3 27 831 .350,00 Haras Santa Maria de Araras 7 9 932.600,00 • Adam's Pet (Super Sam) - 1970 8 16 777.100,00 Fazendas Mondes ir S/A 5 14 808.500,00 • Nalanda (Nasrullah) - 1950 5 32 770.800,00 Haras Quebracho 4 10 708.300,00 • Tuyuti ll (Make Tracks) - 1961 6 28 758.470,00 Haras Santa Ana do Ri o Grande 3 13 499.750,00 Egoismo (Alben:Ro) - 1961 5 6 726.900,00 Haras Fronteira 2 11 366.200,00 Xaveco (Sayam) - 1955 7 15 642.900,00 Haras São José da Serra 3 360.000,00 • Sil lage (Amber) - 1961 6 4 629.850,00 Haras ltaiassú 3 4 358.500,00 • Importados 
REPRODUTORES DE PRODUTOS NASCIDOS EM 1977 Haras Nacional 2 8 335.000,00 

Haras Bagé do Sul 2 10 314.850,00 
Vil . Cols . Prêmios Haras Don Rod rigo 2 9 279.750,00 

Sabinus (Hypeno) - 1964 5 7 699.800,00 
Haras Verde e Preto 2 6 284.150,00 
Haras Va le do Sol 1 11 264.300,00 • Eclectic (Abdos) - 1971 4 3 494.800,00 Haras Brasil 9 231.000,00 Rastacué r (Caudeamus) - 1966 2 10 413.300,00 Haras Sideral 2 2 223.250,00 Egoismo (Albenf,o) - 1961 3 2 368.500,00 Haras Jatobá 1 5 218.500,00 Good Will (Drai;on Blanc) - 1963 2 295.000,00 Haras Passo Grande 1 2 174.000,00 • Royal Orbit (Royal Chari;er) - 1965 2 6 285.000,00 Haras Be la Vista 1 2 145.500,00 • Rio Bravo li (Sa1dam ) - 1965 1 11 275.000,00 Haras São Clemente 1 1 135.000,00 Luccarno (Fort Napoleon) - 1966 2 5 274.650,00 Haras da Brasa 1 1 127.400,00 • Heathen (He1herse11) - 1965 1 8 271 .500,00 Haras Rio dos Frades 1 125.000,00 ' • Locri s (Venture) - 1968 2 2 223.250,00 

Gajão !Swallow Tail) - 1953 9 222.000,00 
PROPRIETÁRIOS Jaú (Zuido) - 1966 10 215.300,00 

J uca (Zuido) - 1966 4 197.000,00 
Vit. Cols . Prêmios • Crying To Run(Bold Ruler) - 1969 6 195. 750,00 

Sauvage (Eswor) - 1964 3 185.300,00 Haras Santa Ana do Rio Grande 32 92 3.342.050,00 • Snow Bird li (Snow Cut) - 1960 7 184.750,00 Haras São José e Expedictus 21 50 3.423. 750,00 Scugnizzo Uour et N uú) - 1969 2 174.000,00 Haras Santa Maria de Araras 21 24 2.269.500,00 • Tuyuti li (Make Tracks) - 1961 6 171 .950,00 Haras João Jabour 9 79 1.523.250,00 • Albor (Aurreko) - 1960 3 163.500,00 Fazendas Mondesir S/A 9 34 1.161 .880,00 Lancas ter (Fort Napoleon) - 1966 2 145.500,00 Haras Don Rodrigo 8 29 1.004.250,00 • Importados Reger Guedon 7 27 976.350,00 
CRIADORES Haras Maqu iné 8 22 854.700,00 

Stud A. G. W . 7 19 854.120,00 
Vit . Cols . Prêmios Haras Rosa do Sul 4 7 851 .800,00 

Haras Nacional 5 27 797.400,00 Haras São José e Expedic tus 51 181 6.541 .350,00 St ud Veronese 7 28 796.850,00 Fazendas Mondes ir S/A e A. J. Peixoto de Stud América 7 19 777.630,00 Castro Júnior 31 141 4.277 .420,00 Stud Grumser 9 17 758.850,00 Haras Santa Ana do Ri o Grande 32 88 3.549. 700,00 Stud Rude 6 11 747.450,00 Haras Fronteira 22 82 2.612.770,00 Stud Sambola 4 61 711 .200,00 Haras Sideral 21 54 2.552.150,00 Haras Barra Nova 6 14 684.800,00 Haras Santa Maria de Araras 19 42 2.232.300,00 Stud Lawn Tenis 8 19 661.500,00 Haras Ouebracho 12 47 1.578.150,00 Stud Rio Antigo 5 23 660.850,00 Haras Rosa do Sul 10 21 1.357.900,00 Stud Shangri -Lá 8 22 623.800,00 
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•ESTATÍSTICAS DE JANEIRO A ABRIL DE 1980• 

PROPRIETÁRIOS DE PRODUTOS NASCIDOS EM 1977 J . Queiroz 19 13 25 17 10 150 2.226.220,00 

W. Gonçalves 16 26 25 19 10 149 2.281 .070,00 

l . ºs 2. ºs 3. 0 s4 .0 s 5.0 s Prêmios F. R. Ferreira 15 12 7 7 14 109 1.377.790,00 

W. Costa (Ap) 13 15 14 18 19 129 1.444.800,00 

Haras Santa Maria de Araras 6 1 2 3 786.500,00 
A. Ramos 13 19 21 22 26 175 1.900.480,00 

Haras Santa Ana do Rio Grande 3 6 2 4 3 566.250,00 J. Malta 11 6 6 10 11 84 1.021 .150,00 

Haras São José da Serra 3 1 360.000,00 A. Ferre ira 9 14 10 15 12 112 1.098.400,00 

Stud Rude 2 1 1 1 347.250,00 T. B. Pereira (Ap) 8 14 10 28 16 140 1.148.300,00 

StudA. G. W . 2 1 3 3 309.800,00 
P. Vignolas (Ap) 8 8 7 14 6 92 826.940,00 

Haras Don Rodrigo 2 1 1 4 280.250,00 
F. Esteves 7 12 11 9 8 74 923.830,00 

Stud Zé e F lora 2 1 273.500,00 E. B. Queiroz 7 11 6 9 9 74 870.400,00 

Stud Irmãos Un idos 2 1 1 242.250,00 R. Macedo 6 5 2 7 12 61 541.220,00 

Stud Magaly 1 2 1 1 212.000,00 

Haras Nacional 1 1 1 2 2 208.500,00 

RogerGuedon 1 2 3 190.000,00 TREINADORES 
Stud Doi s Mil 3 185.300,00 

Haras Santa Bárbara dos Trovões 1 2 2 180.500,00 l.ºs 2.ºs 3. 0 s 4.0 s 5.ºs Inser. Prêmios 
Stud Améri ca 2 1 163.500,00 

João Carlos Peixoto de Castro Palhares 149.500,00 S. Morales 52 46 30 31 23 275 5.080.380,00 

Stud 7 de Setembro 145.500,00 Z. D. Guedes 27 17 12 9 10 100 2.4 77 .060,00 

Stud Estrela Solitária 142.500,00 A. Morales 27 22 21 29 14 159 3.243.100,00 

Stud Monteiro 136.900,00 W. P. Lavor 25 8 9 6 4 63 2.747.100,00 

Stud Caicó 136.000,00 G. F. Santos 25 24 19 21 10 133 2.836.630,00 

Stud Cinza e Verde 127.400,00 F. Saraiva 21 14 12 14 10 99 3.388.550,00 

A. P. Sil va 18 20 16 13 10 103 2.211 .180,00 

JÓQUEIS 
R. Morgado 14 12 20 18 10 108 1.648. 710,00 

R. Tripedi 14 9 11 12 9 85 1.423.050,00 

J. A. Limeira 14 27 21 9 5 99 2.224.880,00 

1. ºs 2.ºs 3 .0 s 4.ºs 5.0 s Monts . Prêmios J. B. Silva 13 13 16 13 13 131 1.446.080,00 

G. L. Ferreira 13 14 13 15 18 120 1.464.320,00 

J . M. Silva 79 61 52 50 33 366 8.019.980,00 W. Aliano 11 6 6 3 15 78 975.700,00 

J . Ri cardo 75 54 70 56 42 417 8.060.290,00 S. P. Gomes 11 8 16 17 12 129 1.254.800,00 

G. F. Almeida 53 52 47 55 30 329 6.004.260,00 A. Nahid 11 13 11 5 6 62 1.163.550,00 

J . Pin to 45 49 37 25 38 288 5.142.110,00 P. Morgado 11 15 10 12 17 86 1.367 .800,00 

A. Oliveira 42 22 28 22 21 187 4.241.510,00 A. Ricardo 11 11 18 15 14 118 1.188,100,00 

F. Pereira 39 37 29 24 18 216 4.472.190,00 E. F. Coutinho 11 7 7 15 11 83 1.029.500,00 

F. Ferrei ra 28 13 15 20 12 108 3.050.130,00 A. Araujo 11 12 9 11 9 87 1.334. 760,00 

G. Meneses 20 12 18 10 20 111 3.120.050,00 R. Carrapito 10 6 8 15 5 59 921 .800,00 

PARANÁ 

•ESTATÍSTICAS DE JANEIRO A ABRIL DE 1980• 

REPRODUTORES Haras Santarém 4 11 167.550,00 

Haras Manana de Madrid 4 15 166.050,00 

Vil . Cols . Prêmios Haras Preto e Ouro 5 2 130.800,00 

• Tumble Lark (T. V. Lark) - 1968 2 5 1.041 .550,00 
Haras Caravan 1 3 123.750,00 

João Carl indo 4 2 122.500,00 

• King 's Catc h (Tin KinJ;) - 1968 4 13 337.700,00 Stud Guaimbé 4 4 117.600,00 

• Corpora (Ribot) - 1960 2 11 290.000,00 Haras Palmital 2 105.000,00 
• Twinsy (Double jay) - 1961 4 27 185.150,00 

Mastereu (Adi/) - 1962 7 13 171.800,00 

• H ubri s (Gulf Pearl) - 1970 5 14 158.800,00 JÓQUEIS E APRENDIZES 
U rt (CiJ;al) - 1968 3 12 156.900,00 

Orff (CiJ;al) - 1972 4 5 142.300,00 Vil. Cols . Prêmios 

• Hibernian Blues (Sheshoon) - 1964 4 16 132.900,00 

Log ical (CiJ;al) - 1968 2 12 121 .800,00 Mau ri Santos 15 50 586.300,00 

· importados L. Verissimo 13 50 491 .500,00 

A. S. Mendes 13 43 453.050,00 

CRIADORES 
J. Azevedo 11 28 449.200,00 

Z. Fanton 9 21 345.900,00 

VII . Cols . Prêmios J. Ferreira Ap. 8 19 194.100,00 

A. Si lva Neto 7 36 283.100,00 

Haras Rosa do Sul 2 8 1.050.650,00 A. Cassante 7 20 237.400,00 

Haras Santarém 8 24 305.150,00 M. P. Moraes 7 18 193.775,00 

Haras Palm ital 3 7 279.000,00 S. Barbosa 7 11 194.675,00 

Haras São Joaquim 7 32 265.350,00 

Augusto Bapti s ta Pereira 05 206.000,00 
TREINADORES 

Haras Paraná Ltda. 6 17 205.800,00 

Haras Miraldo 4 23 191 .000,00 

Haras Manana de Madrid 3 15 176.050,00 VII . Cols . Prêmios 

Haras Lari ssa 5 17 159.600,00 

Haras Preto e Ouro 6 6 156.500,00 Carlos Pereira Gusso 17 70 616.750,00 

J. M. Ferreira 11 31 365.300,00 

PROPRIETÁRIOS 
Ad. Menegolo 10 33 286.350,00 

C. Loezer 9 33 292.850,00 

G. Fagundes 9 23 251 .350,00 

Vil . Cols . Prêmios F. Loezer 8 38 271 .700,00 

Ad . Menegolo 8 34 283.000,00 

Haras Rosa do Sul 2 8 1.050,650,00 R. Gusso 8 27 263.675,00 

Haras Xará 1 200.000,00 E. S. Santos 7 31 219.300,00 

Haras Mauá 4 21 170.025,00 J . Borges 7 20 273.150,00 
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GEORGERAFT 
Oabi F Ejoá 
Dabi F Early 
Yucatana M Elóquio 
Balmacara M Ezú 
Clara F Efectual 
Hampton Court M Everoy 
Unguineux M Esférico 
Tally-Ho F Esquel 
Tamanaia M Everard 
Ducamba F Estopa 
Quecidra M El George 
Tindienne F Escovadela 
Tolita M Exorbitante 
Nilsita M El Veloz 
Pindense M Extra Raft 
Eglanatis M Estromboli 
Uacumã M Esmalte 
Uacataca M Economist 

LAGAR 
Va Bien F Empanada 
Amikal M Employer 
Cockmara F Everil 
Dark Gipsy F Edam 
Bonuit F Edviges 
Frine F Enaudy 

1 SAY 
Cactus Flower M Ermo 
Aliocha F Épice 

RIOKO 
Underbred M Elbano 
Bela Monica F E ver bem 

-~ 
l... 

/ 

TOM POKER QUIPARDO 
Boheme F Ebrize Jurubeba M Eximi o 
Badessa M Express Vivalma F Exótica 
Quizaga M Êxodo Oílage M Everybody 
Eikan M Equi Poker Gauss M Equipardo 
Rioleta F Engeline Pundonorosa M Espartaco 
Quitie F Encorajada Skoda F Erowi ll ys 
Macaiba M Exaltado Yama F Embravecida 
Raipur M Edrom Happy Glory F Escarva 
Chadai M Eizel Undina M Estatal 
Rabeca F Espinosa Pava F Erivan 
Tropical Beauty F English Flag 

NERMAUS Totoia F Étoile Rouge 
Rabla M Entrosado No nela M Etileno 
Saia M Esmaltado Uriquité F Elche 
Lingfield F Erlanger Peber M Electra 
Happy Music F Elegantíssima Dona Gorita M Ejetor 
Auriga F Espevitada Raparda F Espatôdéa 
Bosnia M Estireno Saiway F Emplumada 
Quarana F Edrury Queen Paradise F Elegant Queen Flosshild M Extra Poker Nubia M Escamado Sivana M Easy Poker Tandaia F Extraviada Karlotta F Enine Nallie M Esmagador 

Ole Ola M Experiente SABINUS 
Parlay F Explosion Piba Bluff M Esparso Rhea M Exagerado Jaciana M Eney Candy Lane F Euram 

GIANT Pirma M Epos 
Singela F Eleida Santana F Escorregadela 

Only Love M Encapuçado 
HOT DUST Taba M E velam 

Urubamba M El Duda Honey Bee M Elgon 
Quickly F Enschede 

MAVERICK Kapanga M Exu 
Pinch F Effie 
Lota Consuelo M Eanes 
Madeixa F Esfuziada 
Vi l ma F Esportista 

Haras s. Luiz 
O privilégio da escolha 



UARAS EDUARDO GUILUERME 
W.Jrdi& Zwu111i-~a&-SP 

LIGHT HORSE HARRY 
CASTANHO, 1964, ESTADOS UNIDOS 

por NOHOLME· PRIMROSE LANE, por BYLAND 

Ganhador de 4 corridas em seu país de origem. Pai de Melisson(GP Presidente da 

República, Gr. 1, Gávea), Eleorce(7 vitórias, 3° no GP Conde de Herzberg), Hino 

Light(Clássico Guilherme Ellis), além de outros bons ganhadores. 

TAMBÉM EM SERVIÇO NO HARAS: 
INANIAScASTANHO, 1973, por ORTILE-COLATINA, por ROYAL FOREST 

VERJAL 

FEROCE 

7 vitórias, inclusive o GP Paraná, derrotando Big Lark, Feu de Paille, Laughing Boy e Riadhis, entre 

outros. 

CASTANHO, 1971, por BURPHAM-PITU, por IDAHO 

Ganhador de 8 corridas e 15 vezes colocado. 

CASTANHO, 1971, por VASCO DE GAMA-RODÉSIA, por DERNAH 

Ganhador de 5 corridas, inclusive o GP lpiranga, Gr.I, GP Antenor Lara Campos, Gr. li e o Clássico 

Pres. José de Souza Queiroz. EM CO-PROPRIEDADE COM UM GRUPO DE CRIADORES. 

INFORMAÇÕES SOBRE COBERTURAS: 
W.Julio Zarzur 

Telefones: (O 11) 264.0504/229 .6322 









FLYING BOY: CASJ 1968, INGLATERRA. POR SOVEREIGN LORD E JOKYO GIRL, POR MILESIU 

Ganhador inclusive dos Grandes Prêmios Major Su ckow (internacional), Cordeiro 

da Graça, J oaquim Na buco e República Federativa do Brasil. Um dos m elhores 

ve locistas Slffgidos n os últimos tempos. São também co-proprietários do reprodu

tor Flying Boy o Haras Mm ingá, o Haras J ahu e R io das Pedras Ltda., a Agrícola 

e Pastoril São Silvestre S.A e o Har as Morro Grande. 

O Haras São Miguel Ar canjo par t icipa também 

da co-propriedade dos seguintes reprodutores: 
PADDY'S LIGHT (St. Paddy e Honeylight) 

MILLENIUM (Aureole e Secret Session) 

DUKE OF RAGUSA ( Ragusa e Crupper) 

HARAS SÃO MIGUEL ARCANJO 
Anexo ao Posto de Monta - Campinas 



Haras 
1/piranga 

]aguariúna - São Paulo 

Reprodutores 

KURRUPAKO 
Castanho, 1962, por AI Mabsoot-Berceuse , 
por Calcador - 3 apresentações, 2 vitórias, 1 
segundo (clássico)/- pai dos clássicos ~AN 
PABLO (Gr. I), TALIO (Gr. I) , ARISTOTE
LES (Gr. II), SIGNORE. 

NEGRONI 
Alazão, 1965, por Flamboyant de Fresnay
Aurora, por Goyama - 17 vúónas (1 O clássicas 
- Gr. II), 10 colocações (6 clássicas) - pai dos 
clássicosASHLAND, BAHAMASeDEBUSSY. 

The Statistical Record 
ESTATÍSTICAS - 1980 

]UNHO 
SETEMBRO 
NOVEMBRO 
RETURN OF MARES 1979 
REPRODUTORES 1980 

Conheça tudo sobre o 
puro sangue inglês fazendo agora seu pedido 

ao "Record" ou à SOCIED AD E DE 
CRIADORES E PROPRIETÁRIOS DE 

CAVALOS DE CORRIDA DE SÃO PAULO 
Avenida Línneu de Paula Machado, 543 

05601 - São Paulo - SP 
Preço da assinatura: 
.e_ 54 . - Remessa po r vi a marítima . 
.f:. 8 1. - Remessa por vi a aérea . ANUAl (publicado em fevereiro de 1981) 

The Statistical Record 
Sanders Road 
Well ingborough 
Northamptonshire NN8 4BX 
Inglaterra 



Puro sangue. 
Quem tem ou quer ter~ 

pode contar com a Sociedade. 

A Sociedade de Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida de 

São Paulo tem um trabalho muito importante: 
•Realiza os melhores leilões do país. 

• Orienta os novos proprietários. 
•Abastece criadores e proprietários com rações e 

medicamentos de alta qualidade, e sem fins lucrativos. 

•Promove as duas mais importantes provas para potros, 

as "Taças de Prata ", que têm as maiores dota ções do tuife brasileiro. 

Taça de Prata 
Promoção da Sociedade de Criadores. e Proprietários de Cavalos de Corrida de São Paulo. 

Ga11l1adt>res da Ta~ de Prata de 1979 

GERKI JACOPA DEL SELLAIO 

t:ii:\ Disponha da 

~ Sociedade de Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida de São Paulo. 

para qualquer inf ormaçâo. 

Av. Linneo de Paula Ma chado, 543 - Te/. 210-0977 



Principais Reprodutoras 
ANTLIA •AI. 1971, por EI Gallo e Hard Look, por Star Gazer 
BAMBITA li• T., 1970, por Jerry Honor e Bambalua, por Richer 
CANDY SUGAR• AI. 1972, por Yellow God e Georgian Princess, por Tamerlane 
CANDY TRACKS• AI. 1965, por Make Tracks e Espuela, por Nigromante 
DANCING 'GIRL •AI., 1972, por Jerry Honor e Sonorita, por Parra! 
DONIVÁ• AI., 1973, por Noble Jay e Winning Wave, por Victory Morn 
ESTRELlA ERRANTE• AI. 1961, por Richer e EsestreUa, por Umballa 

*FLOWER PAlACE • Cast. 1967, por Palace e Atélia, por Quebec 
*LUIZA pE TROIA•Cast. 1966, por Pantheon e De Troia, por Minotauro 
MAN~ONIA • Cast. 1969, por EI Centauro e Medina, por Branding 
MICIE •AI. 1964, por Coaraze e lnitié, por Violoncelle 
MISTY WIND • Cast. 1966, por Gentle Art e Miss lnnocence, por Pinza 

*DIAMPI • Cast. 1969, por Ante la mi e De T mia, por Minotauro 
PINKY DARLING • Cast. 1971, por Porto Bello e Meadow Grass, por Pampas Grass 

*SAKAIA • Cast. 1970, por Nordic e Kanaia, por Pevvter Planer 
TIN GIRL • AI. 1968, por Montparnasse li e Thailandia, por Make Tracks 
XASQUITA •AI. 1958, por Nordic e Xareta, por The Derby Star 

*ESCAPADEL/l. •AI. 1973, por Millenium e Sonorita, por Parra l 
XASCA • Cast. 1972, por Vasco de Gama e Xasquita, por Nordic 



haras 
fronteira 

criacão natural- rusticidade-qualidade 

caixa postal-76 

haras 
fronteira 

bagé/rs cep-96400 



J 

G.Jlronson & Cia. J:tda. 
O INIMIGO N• 1 DOS PREÇOS ALTOS 

Matriz: Rua Conselheiro Crispiniano, 44 
São Paulo 

Tel.: 34.5171 
E mais 17 filiais. 



a 
ITAPIRA • S.PAULO 

Castanho, França, 1969 
por Blue Tom-Fitzroy, por Tornado 

Ganhador de seis corridas na França, 
inclusive o Prix Daphnis, Gr Ili, 1.800 m. 

r.nhortrrr-=-c. ~ VPnda nP.la~ Cartas de Monta 







CAMPANHA 
Apres. Vit . 2' 3' 4' 

2 anos 5 1 1 1 1 
3 anos 14 4 4 1 1 
4 anos 9 2 3 2 
TOTAL 28 7 8 4 2 

Prêmios 20.718.370 pesos argentinos 

PRINCIPAIS PERFORMANCES 
Aos 3 anos, venceu os Prêmios Clássicos Club Hípico de Tandil, 
(1 .1 OOm), ]ockey Club de Azul, (1.200m) e ]ockey Club de 
Corrientes, (1.200m) em La Plata. Segundo colocado nos Prêmios 
Clássicos Guillermo Paats, Gr. III (1. OOOm), em Palermo, 
Benito Lynch (1 .200m), Primera junta de Gobierno, Gr. II 
(1. OOOm), em La Plata e no Prêmio Especial Dia de La Ingenieria 
Argentina (1.1 OOm), em La Plata. Terceiro colocado no Prêmio 
Clássico General Alvear, Gr.III (1. OOOm), no H ipódromo A rgen
tino (ex-Palermo). Quarto no Prêmio Clássico 84° Aniversário de 
La Loteria de Benef. Nacional y Casinos, Gr. II (1 . OOOm) em 
Palermo. 
Aos 4 anos venceu os Prêmios Clássicos Wilfred Latham (1 .200m) 
e Espaiia (1. OOOm), Gr. III, em La Plata. Segundo colocado nos 
Prêmios Clássicos General Alvear, Gr. III, (l.OOOm) e Comando 
y Direción General de Remonta y Veterinária, Gr. III, ( 1.1 OOm) 
no Hipódromo Argentino. Terceiro colocado nos Prêmios Clássicos 
Venezuela, Gr. I, (1 . lOOm) no Hipódromo Argentino e ]ockey 
Club de Mendoza (1 . OOOm) em La Plata. 

LINHA PATERNA 
SOLAZO: Cumpriu campanha nos Estados Unidos, onde venceu 
18 provas, com prêmios no total de US$ 140. 5 32. Pai de 

Beau Max 

Sola zo 

Solar System 

Richer 

Bather 

Bathing Cap 

Buli Lea 

Bee Mac 

Hyperion 

]ury 

Rockef ella 

Buli Dog 
Rose Leaves 
War Admirai II 
Baba Kenny 
Gainsborough 
Selene 
Hurry On 
Tru stful 
Hyperion 
Rockfel 

Grandpa's Will Hi s Grace 
Fortunedale 

Ocean Swell 

Bonnet 

Blue Peter 
Jiffy 
Sandwich 
Bongrace 

inúmeros ganhadores clássicos, inclusive Tropical Sun (Polia de 
Potrillos), Pariguana, Gold Sun, Clear Sun, Solyluz (recordis
ta dos l .OOOm no Hipódromo de Cidade Jardim e Gávea), 
Olympic Sun, Coupe de Soleil, Solcito, Bright Sun, Funny 
Sun e outros. 

LINHA MATERNA 
BATHER: Ganhadora de 2 corridas produziu, também, Batelet, 
ganhador do Prêmio Clássico Miguel Carré, terceiro colocado no 
GP Nacional, Gr.I, exportado para os Estados Unidos, onde foi 
ganhador; Batuque e Batter, ganhadores. Sua avó Bonnet é a 
terceira mãe de High Steeper, que produziu Gang Plank (mãe 
de Jean Pierre, US$ 308.589; Tona, US$ 167,066; e 
Plankton, US$ 261 . 758) e Highborn Lady (mãe de Lady 
Diplomar, US$ 107.252). 



Tordilho, E. U.A. , 1972 

Seu pai, é o avô materno de 
SPECT ACULAR BID. 

Sua mãe é a irmã materna 
de EXCLUSIVE NATIVE, 

pai de Affirmed 

CAMPANHA 
Apres. Vit 2º 

2 anos 1 
3 anos 19 2 4 
4 anos 14 2 
5 anos 17 4 2 
6 anos 2 
TOTAL 53 6 8 
Prêmios 143.296 dólares 

PRINCIPAIS PERFORMANCES 

2 
3 
1 
6 

Aos 5 anos, venceu o Knickerbocker Handicap 
(2 .600m), Gr. III, em Aqueduct e o Camino 
Real Handicap (2.000m) em Santa Anita. 
Terceiro colocado no Manhattan Handicap 
(2.200m), Gr. II, em Belmont Park. 

LINHA PATERNA 
PROMISED LAND - Ganhador de 21 
corridas e US$ 541. 707, inclusive Governor's 
Gold Cup, Knickerbocker Handicap, Roamer 
Handicap, Idlewild Handicap, Pimlico Spe
cial, Lawrence Realization, San Juan Capis
trano Handicap, John B. Campbell Memorial, 
Massachusetts Handicap, e Bay Meadows 

Palestinian 

Promised Land 

Mahmoudess 

Rosemont 

Red Letter Day 

Good Example 

Sttn Again 

Dolly Whisk 

Mahmoud 

Sun Teddy 
Hug Again 
Whiskaway 
Dolly Seth 
Blenheim II 
Mah Mahal 
Toro 

Forever Yours Winsome Way 

The Porter Sweep 
Ballet Girl 

Garden Rose 

Pi late 

Parade Girl 

Colin 
Garden of Allah 
Friar Ro_ck 
Herodias 
Display 
Panoply 

Handicap. No haras, produziu, além de Keep 
the Promise, mais de 200 ganhadores e 28 
"stakes winners ", inclusive Promised City 
(263,030), Good Old Mort (188,627), Un
derstanding (202,655), Wise Exchange 
(17 3,867), Tetrarqueria (171,620). Sua fi
lha, Spectacular, é mãe do "crack" Spectacular 
Bid. 

LINHA MATERNA 
RED LETTER DA Y - Ganhadora de 3 
corridas, e mãe de 5 outros ganhadores, a saber 
Gala Performance (9 vitórias de U$ 
143,855, reprodutor) Something Super (8 
vitórias e U$123,470), Ring Around (9 
vitórias e U$53,157), Gala Ocasion (4 vitó
rias e U$41,450) e Scarlet Letter'(4 vitórias 
e mãe de Cold Confort, 15 vitórias e 
U$319,397). 

GOOD EXAMPLE, 2 vitórias e mãe de 
Headmaster (1 O vitórias), Exclusive N ative, 
destacado reprodutor e pai de Affirmed; Exclu
sive Nashua, reprodutor e Exclusive Dancer, 
mãe de General Assembly, ganhador de mais 
de U$500,00, além de outros bons ganhadores. 

• 



T ordilho, E. U. A ., 1972, por PROMISED LA ND - RED LETTER DA Y , por ROSEMONT .. 

Santo Antonio de Posse - SP 
Estrada Campinas - Mogi Mirim, 
entrada pelo trevo 
para Santo Antonio de Posse 

Escritório em São Paulo 
Dr. R oberto R eichert 
R ua General Jardim, 770 
3° andar, te l. : 259-5020 



Railway Stakes , Gr . Ili e do Tetrarch Stakes, Gr . Ili. 
• Terceiro co locado no Hand icap Livre da Irlanda de produtos de 2 anos da 

geração de 1969. 
• Oitavo co locado nas estatísti cas gerais de reprodutores (por número de 

ganhadores) na Inglaterra / Irlanda em 1976. 

GUARAREMA, Est. de S. Paulo / Proprietário PAULO DE ARRUDA MIRANDA 


