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APRESENTA OS ANIMAIS DE CRIAÇÃO QUE ESTARÃO

PARTICIPANDO DAS PROVAS DE GRUPO DO FESTIVAL

DO GRANDE PRÊMIO SÃO PAULO E DESEJA

BOA SORTE A TODOS

GP SÃO PAULO - G1

OLYMPIC IMPACT 

OLYMPIC ICECREAM 

.......................

.................

STUD HABEAS CORPUS

STUD BL REGINA

GP OSAF- G1

OLYMPIC JACKIE ....................... HARAS REGINA

GP PRESIDENTE DA REPÚBLICA - G2

OLYMPIC JHONSNOW 

OLYMPIC IPSWICH 

OLYMPICIMPEACHMENT 

...............

....................

..........

HARAS REGINA

HARAS DO MORRO

REYNALDO REUTERS

CRIADOS NO HARAS MONDESIR EM BAGÉ

HARAS REGINA



STUD JAGUARETÊ

FULL DO JAGUARETE
Macho / Castanho / 2017

Os corredores do Stud Jaguaretê são criados no Haras Bagé do Sul

FICHA TÉCNICA PEDIGREE

A equipe do Stud Jaguaretê sempre acreditou na qualidade de Full do Jaguarete e o filho de 
Alcorano e Cineasta (Amigoni), de criação e propriedade da coudelaria, não decepcionou em seu retorno 
à pista de areia do Jockey Club de São Paulo. Full do Jaguarete encarou três adversários no Clássico 
Ricardo Lara Vidigal (L.-2200mA), realizado no 2º páreo do programa de sábado, em Cidade Jardim. 
Após largar na frente, Full do Jaguarete passou para 2º ao cruzar o disco na primeira passagem. No final 
da reta oposta, pouco antes de entrar na grande curva, foi mexido por Maikon Mesquita e assumiu a 
ponta. Assim que apontou a reta final, ao ser acionado, Full do Jaguarete deu adeus aos adversários, 
disparou e venceu sua quarta corrida, sendo a segunda graduada, com quase 18 corpos de diferença. 
Perfeito o preparo de Mário André. Os criadores e proprietários Luiz Antonio Queiroz e João Antonio 
Queiroz (Stud Jaguaretê) festejaram com a equipe mais um ótimo desempenho de Full do Jaguarete.

Clássico Ricardo Lara Vidigal (L.)

Assista o replay

desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=XWvpcj8OjTY


QUE MACHO TCHÊ
MACHO / CASTANHO / 2015

FICHA TÉCNICA

PEDIGREE

O cavalo Que Macho Tchê sabe satisfazer seu proprietário Fernando Antonio Fontes Monteiro. O 

competidor foi o vencedor do primeiro páreo da temporada 2020/2021 e no último domingo, encerrando a 

reunião do Hipódromo da Gávea, voltou a ganhar, mas dessa vez presenteou o jóquei Bruno Reis com sua 

milésima vitória. O filho de First American e Diva da Vitória (Point Given), criado pelo Stud Tobias, largou na frente 

e de lá não saiu, ganhando de ponta a ponta sua quarta corrida. Bruno Reis precisou apenas se equilibrar no 

pensionista de seu tio, Leonardo José dos Reis, para obter sua vitória de número 1.000. O proprietário Fernando 

Antonio Fontes Monteiro fez questão de registrar que a maior parte das conquistas de sua farda foram através 

das conduções de Bruno Reis, então ficou muito saudoso pela importante marca ter acontecido com Que Macho 

Tchê. Na concorrida foto do cavalo, estiveram presentes o titular Fernando Antonio Fontes Monteiro, treinador 

Leonardo José dos Reis, Lucas Reis, Erika Dantas, Davi Lucca, Dra. Daniela Bartoli, Dra. Rayna Rangel de Mattos, 

Regina, Cláudio, Rodrigo, Ronaldo, Quintas, Reisinho, Fernando Cury, Bia e Família Queiroz, Família Reis, Bianca, 

Beatriz e muitos amigos do proprietário e do jóquei

Assista o replay
desta corrida 

https://www.youtube.com/watch?v=faPLJJGUsP4


BGC THOROUGBREDS STUD

NORDLAND
Castrado / Castanho / 2017

Clássico Emerson (L.)
Depois de estrear obtendo bonita conquista na Prova Especial Jayme Torres (1400mG), Nordland passou 

a obter colocações no cenário clássico de Cidade Jardim, sendo que no último sábado, no mesmo hipódromo, o 

defensor da BGC Thoroughbreds Stud tratou de voltar a vencer e logo em prova graduada, o Clássico Emerson (L.-

2400mG). Nordland largou bem, acompanhou os metros iniciais da prova em 3º, mas no final da reta oposta, 

melhorou para 2º e assim que entrou na reta final, ao ser acionado por Antônio Mesquita, atacou o ponteiro, assumiu a 

liderança e fugiu para o disco, vencendo e convencendo no percurso clássico. Preparo espetacular do jovem Fabiano 

Loezer, que vem fazendo ótimo trabalho no Tarumã. Nordland é um filho de Courtier e Amore Bionda 

(Henrythenavigator), criado no Haras São José da Serra, e foi selecionado por Ricardo Colombo e seu filho Bernardo 

(BGC Thoroughbreds Stud). O potro somou a segunda vitória em apenas cinco saídas.

PEDIGREE

FICHA TÉCNICA

Assista o replay

desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=5uxKFmZL1f4


STUD YELLOW RIVER

FICHA TÉCNICA

PEDIGREE

Depois de experimentar os dois quilômetros e vencer em meados de setembro, Texxana retornou à distância no último 
sábado, na Prova Especial Riboletta (2000mG) e fez o locutor Roberto Casella soltar seu famoso bordão: 'de bandeira a bandeira, a 
melhor!". Foi dessa forma que a filha de Crafty C.T. e Aroma Perfeito (Royal Academy), criada por Roberto Belina e também defensor 
de suas sedas, o Stud Yellow River, venceu e convenceu no desafio realizado no 4º páreo da reunião de sábado, no Jockey Club de 
São Paulo. Mantida em forma por Márcio Ferreira Gusso, Texxana largou ligeira, tomou a ponta e assim ficou nos metros iniciais, na 
reta oposta e na grande curva. Em plena reta final, chegou a ser pressionada pela favorita Fionna do Jaguarete, mas André Luis Silva 
tinha guardado reservas e assim que solicitou Texxana, nos últimos 300 metros, a potranca trocou de mão e deu adeus a inimiga, 
vencendo com 1 3/4 de desafio sua segunda corrida, em apenas três apresentações. Com a forma que ganhou, é bem provável que 
alinhe no próximo mês no tradicional GP Diana (G1-2000mG).

Assista o replay

desta vitória

TEXXANA
Fêmea / Alazã / 2017

Prova Especial Riboletta

https://www.youtube.com/watch?v=1ZTJPmU_OHg


MADAME INDY
Fêmea / Castanha / 2016

Prova Especial João Goulart
 A principal carreira da semana carioca foi a Prova Especial João Goulart (1200mAv), que 
aconteceu no 6º páreo da reunião de domingo e foi vencida pela sempre fi el Madame Indy. A defensora 
do Haras do Morro se tornou bicampeã do desafi o, visto que em 2019 também levou a prova. Dada a 
partida, a fi lha de Kodiak Kowboy e Poty Indy (P. T. Indy), criada por Ulisses Lignon Carneiro, largou 
bem, chegou a ocupar a 3ª posição, mas logo foi recolhida pelo piloto V. Gil e posicionada na 7ª e última 
posição. Madame Indy só foi realmente mexida no fi nal da reta oposta, quando bem aberta, pela linha 
7, em ritmo de cânter, foi passando uma a uma das adversárias, tomou a liderança e ainda cruzou o 
disco com folgados 2 1/2 corpos. Roberto Morgado Neto, o Bebebetinho, foi perfeito no treinamento 
da bonita castanha. A campeã foi muito festejada no winner circle carioca, através do treinador Roberto 
Morgado Neto, Raphael Campos e Maria Teresa Morgado Campos, Antônio Henrique, Janaina e Gabriel, 
Vitor Rodrigues, Paulo Afonso, Dra. Adriana Lioi, Márcio, Nadia Maria Feijó de Almeida e Marcelino. Os 
titulares do Haras do Morro comemoraram a quinta conquista da sempre confi rmadora Madame Indy.

Jóquei: Valdinei Gil
Treinador: Roberto Morgado Neto
Criador: Ulisses Lignon Carneiro
Proprietário: HARAS DO MORRO
Data: 18.10.2020 – Domingo – 6º Páreo
Distância: 1.200m (AMv) – Gávea
Tempo: 1’13”08

 POSSE(USA) 
KODIAK KOWBOY(USA)
 KOKADRIE(USA)

 P.T. INDY(USA)      
POTY INDY
 VERACIDAD(USA)

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=gR4mwaYb5iw


HERRERA
Fêmea / Castanha / 2017

 O Haras Estrela Nova segue criando com excelência e tem sido recompensado 
com resultados positivos na pista. A potranca Herrera encarou pela primeira vez os 
1.600 metros, pista de grama do Hipódromo da Gávea e aprovou o novo percurso. 
Mesmo largando ao natural e ocupando o 2º posto, a fi lha de Redattore e Home Made 
(Eyjur), reservada do Haras Estrela Nova, chegou a sobrar para 4º, mas A. Gulart pouco 
se importou e manteve o ritmo de sua conduzida. Muito bem apresentada por Roberto 
Solanes e sua equipe, além dos cuidados profi ssionais do veterinário Flávio Carneiro, 
Herrera atuou próximo da cerca interna e assim que apontou na reta fi nal, foi levada para 
a linha 4. Com caminho livre, avançou, duelou com a então ponteira, tomou a liderança 
e venceu sua primeira corrida com folgados 1 1/2 corpo, deixando muito satisfeito seu 
criador e proprietário Mario Resende, que assistiu a perfeita exibição ao lado da esposa 
Heloísa e das fi lhas do casal Helena e Suzana.

HARAS ESTRELA NOVA

Jóquei: Acedenir Gulart
Treinador: Roberto Solanés
Criador: Haras Estrela Nova
Proprietário: HARAS ESTRELA NOVA
Data: 19.10.2020 – Segunda – 6º Páreo
Distância: 1.600m (GL) – Gávea
Tempo: 1’37”31

 ROI NORMAND (USA)
REDATTORE
 POLITICAL INTRIGUE (CAN)

 EYJUR(USA)     
HOME MADE
 HOT RODDER

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=YfgTWin7WZk


NARCISISTA
Macho / Castanho / 2017

FICHA TÉCNICA PEDIGREE

Mesmo rendendo muito bem nos treinamentos com Dulcino Guignoni, Narcisista 
ainda não tinha comprovado seu real valor nas três vezes que atuou na raia de grama do 
Hipódromo da Gávea. Na tarde do último domingo, experimentando a pista de areia carioca 
pela primeira vez, o filho de Forestry e Baby Candy (Candy Ride), de criação e propriedade 
do Haras Figueira do Lago, tratou de reescrever a sua história. Sob o comando de Leandro 
Henrique, Narcisista largou na frente, mas logo ficou em 2º, vigiando o ponteiro. Na curva 
variante, chegou a sobrar para 3º, mas junto à cerca interna, melhorou para entrar a reta 
final em 1º e não deixar nenhum adversário o alcançar. Narcisista venceu e convenceu para 
alegria do casal Álvaro e Bárbara Magalhães, titulares do Haras Figueira do Lago, os 
criadores e proprietários do campeão, bem como para os turfistas que o elegeram favorito 
da carreira.

Assista o replay

desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=gqrmtGMGCyg


IMPERATRIZ CLARA
Fêmea / Castanha / 2017

 Passar ótimos momentos no Hipódromo da Gávea é sempre prazeroso para a jovem 
Carolina Stabile, que no último domingo comemorou mais um ano de vida e foi agraciada 
no 8º páreo com a primeira conquista de sua potranca Imperatriz Clara. Defendendo a farda 
da aniversariante (Haras Sweet Carol), Imperatriz Clara foi a primeira a sair do partidor e 
pouco se importou em sobrar para 3º. Ao entrar na reta fi nal, bem mexida por Leandro 
Henrique e com ação muito forte, a fi lha de Phone Time e Fui (Royal Academy), criada no 
Haras Anderson, assumiu a ponta e ainda livrou 5 1/2 corpos ao cruzar o disco na frente. A 
estudante de veterinária Carolina Stabile recebeu sua campeã Imperatriz Clara acompanhada 
do pai e criador Anderson Stabile, do padrinho e treinador Adélcio Menegolo, além de amigos 
e torcedores das cores do Haras Sweet Carol.

 GILDED TIME (USA)
PHONE TIME (ARG)
 SHINY HAPPY (USA)

 ROYAL ACADEMY (USA)   
FUI (USA)
 LAZURITA

Jóquei: Leandro Henrique
Treinador: Adélcio Menegolo
Criador: Haras Anderson
Proprietário: HARAS SWEET CAROL
Data: 18.10.2020 – Domingo – 8º Páreo
Distância: 1.300m (AMv) – Gávea
Tempo: 1’21”31

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=bD09NFJlxRI


HISPANIOLA GOLD
Fêmea / Castanha / 2016

 A aniversariante Carolina Stabile já tinha comemorado no 8º páreo de domingo, no 
Hipódromo da Gávea, a primeira vitória de sua potranca Imperatriz Clara, porém o treinador Adélcio 
Menegolo, padrinho da turfi sta, tratou de dar outro presente no encerramento da reunião carioca, 
com Hispaniola Gold confi rmando o favoritismo e trazendo nova conquista para as cores do Haras 
Sweet Carol. Mesmo sendo a mais distante da cerca interna no partidor, a fi lha de Agnes Gold e 
Aditi (War Front), com o selo de garantia da criação Haras Anderson, largou bem e melhorou de 
mais a mais até alcançar o 3º posto durante a grande curva. Assim que apontou na reta fi nal, 
Leandro Henrique acionou e Hispaniola Gold foi disputar a liderança da carreira, sendo agraciada 
com sua primeira conquista. Na animada foto da vitória, a titular e aniversariante Carolina Stabile 
foi recepcionar sua campeã acompanhada do pai Anderson Stabile, do treinador Adélcio Mengolo, 
Carlos Lavor, Victoria Mota, Joseph e Lara, além de outros amigos e torcedores.

 SUNDAY SILENCE (USA)
AGNES GOLD(JPN)
 ELIZABETH ROSE (JPN)

 WAR FRONT(USA)   
ADITI(USA)
 SPEC ACCOUNT (USA)

Jóquei: Leandro Henrique
Treinador: Adélcio Menegolo
Criador: Haras Anderson
Proprietário: HARAS SWEET CAROL
Data: 18.10.2020 – Domingo – 10º Páreo
Distância: 1.300m (GM) – Gávea
Tempo: 1’18”83

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=YCUFsGpcHp4


http://www.apostas.jcb.com.br
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