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STUD ETERNO AMOR

AMOR TOTAL
Macho / Castanho / 2016

Clássico Bal a Bali (L.)

FICHA TÉCNICA

PEDIGREE

Assista o replay 
desta vitória

Roberto Morgado Junior provou mais uma vez seu vasto conhecimento na arte de treinar cavalos de corrida e apresentou 

Amor Total em estado atlético impecável no Clássico Bal a Bali (L.-1500mG), realizado no 7º páreo da reunião de domingo, no 

Hipódromo da Gávea. O defensor do Stud Eterno Amor atuou no fundo do lote a maior parte do percurso, sendo bem estudado pelo 

experiente Alex Mota, que ganhou a montaria substituindo M. Gonçalves. O piloto colocou Amor Total em ação na reta final e o filho de 

Put it Back e Quite a Bride (Stormy Atlantic), criação do Haras Santa Maria de Araras, atropelou de maneira espetacular, 

surpreendendo os ponteiros e livrando cabeça em cima do disco. O titular Eugênio Scheleder  comemorou muito o êxito de Amor Total 

e dedicou ao empenho da equipe liderada por Bebeto (R. Morgado Jr.). Os filhos do treinador, Bebetinho, Antonio Henrique e Tetê 

Morgado com o esposo Raphael Campos, além do veterinário Alexandre Dornelles e amigos, recepcionaram Amor Total após a corrida.

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


STUD H&R

OLYMPIC KREMLIN

GP José Buarque de Macedo (G3)

Macho / Alazão / 2017

FICHA TÉCNICA

PEDIGREE

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=QNsnTah8aaQ


STUD H&R

Luiz Esteves apresentou Olympic Kremlin pela primeira vez no tradicional GP 
José Buarque de Macedo (G3), o mais novo defensor do Stud H&R saía dos 2.400 
metros para voltar a encarar a milha contra alguns dos principais potros da Geração 
2017 e o fez de forma espetacular. O desafio aconteceu no 6º páreo da programação 
de domingo, no Hipódromo da Gávea, e era o último teste antes do tradicional GP 
Estado do Rio de Janeiro (G1-1600mG), a etapa inicial da Tríplice Coroa de produtos 
do turfe carioca. O filho de Agnes Gold e Sweet Lemonade (Lemon Drop Kid), criação 
do Haras Regina, largou bem e atuou no fundo do lote a maior parte do percurso. Ao 
entrar na reta final, Valdinei Gil o posicionou pela linha 6 e o exigiu. Olympic Kremlin 
disparou e venceu com folga de 1/4 de corpo sua segunda corrida, sendo a primeira 
graduada. Aluízio Merlin Ribeiro, titular do Stud H&R, recepcionou o seu novo 
campeão acompanhado do treinador Luiz Esteves, Felipe da Rosa, Anderson Stabile, 
Leandro Mancuso, Victor, Janayna, Carlos, veterinária Dra. Adriana Lioi, Pedro 
Esteves, Segundo Gerente Luiz Claudio Costa e muitos amigos e torcedores. O 
próximo compromisso de Olympic Kremlin deverá acontecer dia 7 de fevereiro, no 
início da Tríplice Coroa carioca.

GP José Buarque de Macedo (G3)

https://www.youtube.com/watch?v=QNsnTah8aaQ


IMPERATORE PIETRO 
Macho / Alazão / 2017

 Depois de obter colocação graduada competindo contra os mais velhos, Imperatore Pietro 
encarou sua turma no 3º páreo da reunião de domingo, no Hipódromo da Gávea e impôs sua qualidade. 
O filho de Agnes Gold na campeã de Grupo 1 Name of Rose (Clackson), com o selo de garantia da 
criação Haras Anderson, largou bem, mas sofreu alguns 'entreveros' dos adversários, e ocupou o 4º 
lugar, perto da cerca interna. Assim ficou durante a reta oposta e a grande curva. Ao entrar na reta final, 
Leandro Henrique posicionou Imperatore Pietro na linha 4 e passou a exigi-lo. O potro atendeu, passou 
os adversários, assumiu a ponta nos últimos 300 metros e trilhou com tranquilidade o caminho para sua 
2ª conquista. Apresentação perfeita de Ronaldo M. Lima com o defensor do Stud Pedudu. Pela forma que 
venceu, Imperatore Pietro deverá alinhar numa das etapas da Tríplice Coroa de produtos do Jockey Club 
Brasileiro. Recepcionaram o bonito potro os criadores e proprietários Weber Stabile e Anderson Stabile, 
acompanhados do treinador R. M. Lima, veterinárias Dra. Daniela Bartoli e Dra. Rayna Rangel de Mattos, 
Aluízio Merlin Ribeiro, Nilo Lima, Regina Marins, Giovana Amidon, Leandro Mancuso, Mario, Vagareza, 
Adélcio Menegolo, Jorge Pinto e muitos amigos.

Jóquei: Leandro Henrique
Treinador: Ronaldo Marins Lima
Criador: Haras Anderson
Proprietário: STUD PEDUDU
Data: 10.01.21 - Domingo - 3º Páreo
Distância: 2.000m (GL) - Gávea
Tempo: 2'01"56

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

 CLACKSON
NAME OF ROSE
 VALREINE

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=LZ68JcVWS9A


IMPERATRIZ AGNES
Fêmea / Castanha / 2017

 Quem assistiu a corrida de Imperatore Pietro no domingo e depois a corrida de 
Imperatriz Agnes na segunda-feira, ambas no Hipódromo da Gávea, poderia acreditar que uma 
foi replay da outra, tamanha correspondência perfeita entre as duas, inclusive com os mesmos 
elementos: farda do Stud Pedudu, direção do Leandro Henrique e preparo do Ronaldo Marins 
Lima. Impetriz Agnes largou bem, ocupou o 4º lugar e atuou entre as linhas 2 e 3. Ao entrar na 
reta final, o jóquei posicionou a filha de Agnes Gold e Queen Shu (Shudanz), também com o selo 
de garantia da criação Haras Anderson, a levou para a linha 5 e a fez correr. A castanha avançou 
com firmeza para ganhar com 3/4 de corpos sua primeira corrida, já em 2.000 metros, sendo 
uma possível candidata a competir no tradicional GP Diana (G1-2000mG), marcado para março. 
Imperatriz Agnes foi para o winner circle carioca receber as atenções do treinador Ronaldo 
Marins Lima, veterinárias Dra. Daniela Bartoli e Dra. Rayna Rangel de Mattos, Nilo Lima, Regina 
Marins, Giovana Amidon, Nathaly Tavares, Junior e muitos amigos.

Jóquei: Leandro Henrique
Treinador: Ronaldo Marins Lima
Criador: Haras Anderson
Proprietário: STUD PEDUDU
Data: 11.01.21 - Segunda - 5º Páreo
Distância: 2.000m (GL) - Gávea
Tempo: 2'04"07

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

 SHUDANZ(CAN)
QUEEN SHU
 ORNELLA IN LOVE

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=upR0J_n3xK4


MAS QUE NADA 
Macho / Castanho / 2016

Jóquei: Bruno Queiroz
Treinador: Leonardo José dos Reis
Criador: Haras Santa Camila
Prop.: PAULO HENRIQUE F. DE ARAÚJO PEREIRA
Data: 10.01.21 - Domingo - 5º Páreo
Distância: 2.400m (GL) - Gávea
Tempo: 2'27"78

 QUIET AMERICAN(USA)
FIRST AMERICAN(USA)
 IN JUBILATION(USA)

 ELUSIVE QUALITY(USA)    
INSPIRE
 ZAMBRA

 O treinador Leonardo Reis encontrou o percurso que Mas Que Nada fi ca a vontade, os 2.400 
metros, pista de grama do Hipódromo da Gávea. O defensor de Paulo Henrique F. de Araújo Pereira 
(leia-se Stud 13) encarou time forte e clássico no 5º páreo da programação de domingo, no Jockey 
Club Brasileiro, e não se intimidou. Após a largada, Bruno Queiroz lançou para a ponta o fi lho de 
First American e Inspire (Elusive Quality), criado no Haras Santa Camila, e foi obedecido. Mas Que 
Nada braceou tranquilo na frente, impondo seu próprio ritmo. Na reta fi nal, quando He's Gold tentou 
aproximar-se, Mas Que Nada acelerou ainda mais, fazendo com que o favorito perdesse as 2ª e 3ª 
posições. Mas Que Nada ganhou com tranquilos 1 1/2 corpos e animou a torcida pernambucana de 
Paulo Pereira e Paulo Henrique Pereira (Stud 13), pai e fi lho, que assistiram juntos e em família o 
grande desempenho do cavalo, que promete alçar voos longos neste ano de 2021. Receberam Mas 
Que Nada no winner circle carioca o treinador Leonardo José dos Reis com o pequeno Davi Luca, Erika 
Dantas, Lucas Reis, Dra. Daniela Bartoli, Dra. Rayna Rangel de Mattos, Antônio Queiroz, Bianca Sandra, 
Beatriz Queiroz e amigos.

Assista o replay 
desta vitória

Paulo Henrique F. de Araújo Pereira

https://www.youtube.com/watch?v=Flsb3P_Imxc


NETUNO
Macho / Alazão / 2016

Jóquei: Leandro Henrique
Treinador: Leonardo José dos Reis
Criador: Haras Santa Verônica
Prop.: PAULO HENRIQUE F. DE ARAÚJO PEREIRA
Data: 12.01.21 - Segunda - 9º Páreo
Distância: 1.300m (GL) - Gávea
Tempo: 1'16"58

 RAINBOW QUEST (USA)
NEDAWI(GB)
 WAJD (USA)

 POUR HENRI     
RARIDADE
 PHARLY'S MYTH (GB)

 Impecável os corredores da farda pernambucana de Paulo Henrique F.de Araújo 
Pereira, leia-se Stud 13, na semana no Hipódromo da Gávea. Depois do show proporcionado 
por Mas Que Nada na reunião de domingo, eis que na terça-feira Netuno impôs sua qualidade 
e pagou pulo no fechamento da reunião. O 'rei dos mares' é fi lho de Nedawi e Raridade 
(Pour Henri), criado no Haras Santa Verônica, e foi levado à raia sob treinamento preciso de 
Leonardo José dos Reis. Leandro Henrique sabia da qualidade de seu pilotado e o manteve 
em 4º em boa parte do percurso. Quando faltou 250 metros para o disco, pela linha 5, exigiu 
e Netuno disparou para obter sua terceira vitória e coroar com 100% de aproveitamento a 
semana da família Pereira. Mais uma vez, a cocheira do Stud 13, no Hipódromo da Madalena, 
serviu de camarote especial para pai, fi lho e familiares curtirem mais uma vitória na Gávea.

Assista o replay 
desta vitória

Paulo Henrique F. de Araújo Pereira

https://www.youtube.com/watch?v=3dTvecMiJvg


JEUNE COUREUR 
Macho / Castanho / 2015

 Mesmo encarando um equilibrado campo no 5º páreo da programação de 
sábado, no Jockey Club de São Paulo, Jeune Coureur foi escolhido favorito do público 
turfista e não decepcionou em seu retorno à raia de grama. O filho de Amigoni e Lady 
Chalmette (Sky Mesa), de criação e propriedade do Haras Springfield, enfrentou os 
sete adversários, largou bem e foi posicionado em 2º pelo aprendiz Gabriel Martins. 
Ao final da reta oposta, foi mexido e assumiu a ponta. Desde então, Jeune Coureur só 
precisou ser dosado para vencer com 3 1/4 corpos sua sexta corrida entre São Paulo, 
Rio de Janeiro e Paraná. Antenor Menegolo Neto quem cuida do bonito castanho, que 
no auge dos 5 anos, segue vendendo saúde em seus desafios. Os titulares do Haras 
Springfield, Salomão e Davi Soifer, agradecem o empenho da equipe do haras e do 
treinamento por mais um resultado positivo nas pistas brasileiras.

 DANEHILL (USA) 
AMIGONI(IRE)
 ELITE GUEST (IRE)

 SKY MESA (USA)   
LADY CHALMETTE(USA)
 CHALMETTE(USA)

Aprendiz: Gabriel Martins
Treinador: Antenor Menegolo Neto
Criador: Haras Springfield
Proprietário: HARAS SPRINGFIELD
Data: 09.01.21 - Sábado - 5º Páreo
Distância: 2.000m (GP) - Cidade Jardim
Tempo: 2'02"431

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=ZmagehaTII8


JANELLE MONAE 
Fêmea / Castanha / 2017

 Uma estreia de impressionar os turfi stas mais atentos fez a potranca Janelle Monae 
na tarde de domingo, no Hipódromo da Gávea. Enfrentando seis adversárias de qualidade, 
a estreante fi lha de Agnes Gold e Just Lucky (Spend a Buck), de criação e propriedade do 
Haras Santa Rita da Serra, largou bem em 3ª, assumiu a dupla e quando tentava a ponta, foi 
ultrapassada e fi gurou em 2ª durante a reta oposta e grande curva. Ao entrar na reta fi nal, 
Henderson Fernandes baixou o corpo e a fez correr. Janelle Monae impôs sua qualidade e 
venceu sem susto com 3 corpos de vantagem, deixando muito satisfeita a torcida do Haras Santa 
Rita da Serra. Preparo nota 1.000 de Luiz Esteves. Recepcionaram a bonita e corredora Janelle 
Monae os titulares Dr. Afonso Burlamaqui e Miguel Burlamaqui, que receberam a companhia do 
treinador Luiz Esteves, Paulo Afonso, Jorge, veterinário Flávio Geo, Rocinha, Pedro Esteves, Luis 
Oswaldo Leite, Isís, Bernardo, Amílcar. A esfera clássica deverá ser seu próximo compromisso.

Jóquei: Henderson Fernandes
Treinador: Luiz Esteves
Criador: Haras Santa Rita da Serra
Proprietário: HARAS SANTA RITA DA SERRA
Data: 10.01.21 - Domingo - 2º Páreo
Distância: 1.300m (GL) - Gávea
Tempo: 1'14"57

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

 SPEND A BUCK(USA)
JUST LUCKY
 SAWMILL DOLLARS (USA)

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=dCQe2VTJ96Q


STUD VERDE

HECHO CON AMOR
Macho / Tordilho / 2017

Comprovando ser um ótimo velocista, Hecho Con Amor aprovou o quilômetro carioca e abriu 
a reunião de segunda-feira, sob o comando de Will Xavier. O potro do Stud Verde largou pela linha 7, 
quase que empinando, mas logo foi colocado em carreira e ocupou o 3º lugar. Após contornar o 
'cotovelo' da pista e entrar na reta final, melhorou com rapidez para 2º sem o jóquei exigir. O filho de 
Wired Bryan e Festa Vip (Inexplicable), criado no Haras Nijú, tomou a ponta ao entrar no tiro direto e, 
por mais que tenha lutado com os adversários, manteve-se na frente sempre e garantiu a segunda 
vitória da campanha. Apresentação de Luiz Esteves, que provavelmente deverá especializar Hecho 
Con Amor nas provas de velocidade. Os sócios do Stud Verde vibraram com esta conquista de Hecho 
Con Amor nesse começo de 2021 e desejam um ótimo ano para todos os turfistas. No winner circle 
carioca, Hecho Con Amor foi recepcionado pelo treinador Luiz Esteves e Nathaly Tavares.

PEDIGREEFICHA TÉCNICA

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=f2N_6-wVYxM


NERD
MACHO / CASTANHO / 2017

FICHA TÉCNICA

PEDIGREE

Segunda-feira foi o dia do potro Nerd obter a segunda conquista da campanha, mas a 

primeira com as cores do afável turfista Fernando Antonio Fontes Monteiro. No 8º páreo da 

programação do Hipódromo da Gávea, o filho de Tiger Heart e Maneiríssima (Fast Gold), criado no 

Haras Figueira do Lago, largou ligeiro pela linha 1, era o ponteiro, mas chegou a sobrar para 3º. 

Mantendo ritmo próprio, Leandro Henrique encontrou brecha importante ao entrar na reta final e pela 

linha 2 já foi decisivo buscar a ponta. Comprovando a excelente forma conquistada nos treinamentos 

de Leonardo José dos Reis, Nerd braceou com rapidez para vencer com fáceis 4 corpos o desafio e 

confirmar o favoritismo da carreira. Na foto do campeão Nerd, o satisfeito proprietário Fernando 

Antonio Fontes Monteiro acompanhado do treinador Leo Reis, com Júlio, veterinárias Dra. Daniela 

Bartoli e Dra. Rayna Rangel de Mattos, Lucas Reis, Nathaly Tavares, Fábio, Junior e muitos amigos. Pela 

forma que venceu, dá para sonhar com voo mais alto.

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=b8NhNbwSwXg


HARAS REGINA

Fêmea / Castanha / 2016Fêmea / Castanha / 2016

PHRYNEAPHRYNEA

PEDIGREEPEDIGREEFICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

Phrynea largou devagar no 9º páreo da programação de segunda-feira, no Jockey Club Brasileiro e 

ocupou a 8ª e penúltima posição, mas o piloto Will Xavier pouco se importou. Durante a grande curva, a defensora 

do Haras Regina melhorou para 7ª e assim que apontou na reta final, pela linha 7, impôs sua forte atropelada. A 

filha de Midshipman e Arinna (Kingmambo), criada no Stud Correas, mostrou suas passadas longas e fortes para 

garantir uma vitória tranquila, com folgado 1 3/4 corpo. A campeã foi apresentada por Roberto Solanés. Pela 

ótima filiação, é bem provável que a égua Phrynea faça parte do plantel do Haras Regina, que na tarde de 

domingo, também no Hipódromo da Gávea, comemorou a bonita vitória de Olympic Kremlin no GP José Buarque de 

Macedo (G3-1600mG). O filho de Agnes Gold e Sweet Lemonade (Lemon Drop Kid) foi criado no Haras Regina.

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=g4Fyz4il4lk


IR E VIR
Fêmea / Castanha / 2017

PEDIGREE

FICHA TÉCNICA

Assista o replay
desta vitória

As famílias Escafura e Monteiro ficaram emocionadas e saudosas quando viram a potranca Ir e Vir 
vencer no 2º páreo com a farda utilizada. Ir e Vir defendeu a parceria Haras Escafura/Coudelaria Família 
Monteiro, dos sócios Luiz Escafura Junior e Elias Monteiro. Ambos compraram alguns competidores e 
receberam autorização do Dr. Antônio Quintella para voltar a usar a farda que um dia pertenceu ao Stud 
Sambola, do saudoso Luiz Carlos Escafura, pai do Junior e que levava Elias ao Jockey. No winner circle, muita 
alegria das famílias que são amigas há 3 gerações: Elias e Raphael Monteiro, Luiz Júnior e José Luís 
Escafura, além de muitos amigos que prestigiaram o feliz momento. Ir e Vir é uma filha de Adriano e Are 
Baba (Aldebaran), criada no Haras Santa Maria de Araras, que contou com a direção de I. R. Mendes e 
preparo de J. Galdino.

https://www.youtube.com/watch?v=0wjbL9FG7LE


GABRIELA FLORES MACHADO

FICHA TÉCNICA

Fêmea / Castanha / 2017

Ele voltou! 

DA PATRULHA

Depois de quase seis meses sem poder aparecer no Hipódromo da Gávea por conta da pandemia e 
após vencer a Covid19, Luiz Antonio Monteiro, o popular Vasquinho, voltou ao prado carioca na 
programação de terça-feira, encontrando alguns amigos, entre eles Francesco Carnevale. Juntos assistiram 
a bonita vitória da potranca Da Patrulha. A filha de Mellon Martini e Alma Del Rio (Wild Event), de criação e 
propriedade de Gabriela Flores Machado, acelerou com muita galhardia nos últimos 200 metros e venceu 
sua primeira corrida. Vasquinho e Francesco Carnevale recepcionaram a potranca treinada por J. C. Sampaio 
e deixaram registrado este retorno vitorioso de mais um turfista ao Hipódromo da Gávea.

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=UeWdQRVGD4E


https://www.youtube.com/watch?v=Kpm3jNnFciw
https://www.facebook.com/gabriel.harasniju.5
https://www.instagram.com/harasniju/


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

	01 CAPA ed 136 copy
	02 - niju FH hecho con amor 13
	03 - JCPR cor
	Página 1

	04 - niju FH flexa mistica 13
	05 - AMOR TOTAL - STUD ETERNO AMOR
	06 e 07 - OLYMPIC KREMLIN (Stud HR)
	08 - IMPERATORE PIETRO_STUD PEDUDU cor
	09 - IMPERATRIZ AGNES_STUD PEDUDU cor
	10 - MAS QUE NADA_Paulo Henrique F de Araújo Pereira cor
	11 - NETUNO_Paulo Henrique F de Araújo Pereira cor
	12 - JEUNE COUREUR_Haras Springfield cor
	13 - JANELLE MONAE_HARAS SANTA RITA DA SERRA cor
	14 - HECHO CON AMOR (Stud Verde)
	15 - NERD -  (Fernando Antonio Fontes Monteiro)
	16 - PHRYNEA (Haras Regina)
	17 - IR E VIR (Haras EscafuraCoudelaria Família Monteiro)
	18 - DA PATRULHA (Gabriela Flores Machado)
	19 - niju FH garrucha lerap 13
	20 - 2021 - jcb



