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PENELOPE CHARMING
Fêmea / Alazã / 2015

Clássico Jockey Club de São Paulo (L.)

HARAS DO MORRO

PEDIGREEFICHA TÉCNICA

Assista o replay 
desta vitória

A égua Penelope Charming garantiu sua 9ª conquista, sendo a quarta graduada, ao ser 
declarada vencedora do Clássico Jockey Club de São Paulo (L.-1000mG), realizado em  junho de 
2020, no Hipódromo da Gávea. Penelope Charming, no referido páreo, atuou pelo caminho com mais 
percalços e deixou a vitória escapar por cabeça de diferença. Depois de decisão judicial, a filha de 
Pioneering e Royal Cause (Giant's Causeway), de criação e propriedade do Haras do Morro, tornou-se 
vencedora da prova um ano após a realização da mesma. Atualmente, Penelope Charming está 
servindo como reprodutora do Haras do Morro, inclusive está com prenhes positiva do Forestry. Suas 
principais conquistas em campanha foram, além do Clássico Jockey Club de São Paulo (L.), o GP 
Sandipt (G3) e os clássicos Orsenigo (L.) e São Francisco Xavier (L.).

https://www.youtube.com/watch?v=kkd1piA7XlA


https://youtube.com/c/JockeyClubdoParan%C3%A1
https://www.facebook.com/jockeypr/
http://www.jockeypr.com.br


JAGUAR PRETO
Macho / Castanho / 2014

Clássico Breno Caldas – Taça Criação e Turfe Gaúchos (L.)

FICHA TÉCNICA PEDIGREE

O festival do Grande Prêmio Brasil 2021 foi positivo para o Haras Figueira do Lago, que na programação de 

segunda-feira, garantiu sua primeira taça através do cavalo Jaguar Preto. Aos 7 anos, o filho de Rock of  Gibraltar e Ocala Sales 

(Choctaw Ridge), criado pelo Haras Figueira do Lago, tornou-se graduado assim como seus irmãos maternos Inteligência Pura 

(L.) e Al Arab (G3 e L.) ao vencer o Clássico Breno Caldas – Taça Criação e Turfe Gaúchos (L.-1600mA), realizado na 8ª carreira 

da programação. Jaguar Preto largou bem, mas optou-se por corrê-lo no fundo do lote. Durante a grande curva melhorou para 

6º e entrou a reta final em 5º. Acionado por M. Gonçalves, Jaguar Preto impôs a qualidade da sua raça, dominou os rivais e fugiu 

para vencer com 2 ¾ corpos sua 8ª corrida, sendo a primeira graduada. Preparo de Ad. Menegolo. O casal Álvaro e Bárbara de 

Magalhães, titulares do Haras Figueira do Lago e criadores de Jaguar Preto, parabeniza o Stud Shirlan Inc. pelo primeiro ponto 

clássico do cavalo. 

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=l7lHkLWKVq0


NEPAL
Macho / Castanho / 2017

Prova Especial Público Turfista – Professor Doutor Antonio Issa

FICHA TÉCNICA

PEDIGREE

O Haras Figueira do Lago iniciou o festival do Grande Prêmio Brasil vencendo o Troféu Mossoró de 
melhor potro de 2 anos para Oceano Azul, conquista da potranca Orange Zest (Agnes Gold e Desejada Quality, 
por Elusive Quality) na tarde especial de domingo e vitória de Jaguar Preto em Listed Race na segunda-feira. Na 
terça-feira (17), foi a vez de levantar taça através do cavalo Nepal. O filho de Agnes Gold e Winner Friend (Broken 
Vow), assim como Oceano Azul e Orange Zest, é de criação e propriedade do Haras Figueira do Lago e venceu a 
Prova Especial Público Turfista – Professor Doutor Antonio Issa (1600mG), realizado no 7º páreo. Após largada, 
sua parelha Notorious aproveitou linha 1 e atuou junto à cerca interna em 3º, enquanto Nepal, pelo meio de raia, 
buscava o 4º lugar. Ainda na reta oposta, Nepal seguiu em 4º lugar, enquanto Notorious sobrou para 5º. Na 
grande curva, W. S. Cardoso acelerou Nepal, que entrou a reta final quase que emparelhado com o ponteiro e 
precisou de poucos metros para tomar à frente e disparar para o disco, vencendo com folgados 5 corpos. Preparo 
nota 1.000 de D. Guignoni. O casal Álvaro e Bárbara de Magalhães comemoraram o grande feito do cavalo Nepal.

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=qlK0Wi4ieGU


OURO DA SERRA
Macho / Castanho / 2014

Prova Especial Kigrandi
Mesmo não fi gurando como favorito, Ouro da Serra reluziu intensamente na Prova Especial Kigrandi 

(2000mAv), atração do 5º páreo da programação de sábado, no Jockey Club de São Paulo. O defensor de 
Márcia Guidorzi Buffolo largou em 5º num campo com seis corredores e assim cruzou pela primeira vez o disco 
de chegada. Ao atingir a reta oposta, melhorou para 4º. Na curva variante, o fi lho de Agnes Gold e Lagrima 
de Amôr (Dancer Man), criado no Haras Estrela Energia, foi acionado por M. Ribeiro e melhorou para 3º sem 
grande difi culdade. Assim que apontou a reta fi nal, Ouro da Serra era o 2º e partiu com tudo para assumir a 
ponta. Muito bem preparado por V. Fornasaro e ‘luzindo’ sobre os adversários, Ouro da Serra abriu 7 ¾ corpos 
de vantagem ao vencer o desafi o. Para comemorar a 10ª vitória de Ouro da Serra, estiveram na fotografi a os 
titulares Ernani Buffolo, Ênio Buffolo e Fabrício Buffolo, acompanhados do treinador V. Fornasaro, veterinário 
Leonardo Santos,  sub gerente Otávio, cavalarico Papagaio, Marcelo Motta,  Claudio Messias, Marcio Ele Fraro, 
Tuta Campos, Léo Friedberg, Jayme Castro Barbosa e Rodrigo Schulze.

SUNDAY SILENCE (USA)
AGNES GOLD(JPN)

ELIZABETH ROSE (JPN)

DANCER MAN
LAGRIMA DE AMÔR

POINT REFERENCE(IRE

Jóquei: Marcos Ribeiro
Treinador: Victorio Fornasaro
Criador: Haras Estrela Energia
Proprietário: MÁRCIA GUIDORZI BUFFOLO
Data: 21.08.2021 – Sábado – 5º Páreo
Distância: 2.000m (AMv) – Cidade Jardim
Tempo: 2’02”716

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=oPV-Bgn9PGI


RUBIROSA
Macho / Alazão / 2017

Voltando a competir em 1.600 metros, raia de grama, do Hipódromo de Cidade Jardim, Rubirosa 
confi rmou o favoritismo do público turfi sta e levou o 9º páreo da programação de sábado defendendo 
as cores do Haras Moema. Num campo com 10 corredores, Rubirosa largou em 8º e melhorou para 6º 
durante a grande curva. Assim que entrou na reta fi nal, o fi lho de Jeune-Turc e Jolie Camila (Golden 
Voyager), criado no Haras Santa Camila, foi exigido por M. Ribeiro e assumiu a ponta na altura dos 
300 metros fi nais. Próximo ao disco, Rubirosa chegou a ser atacado, mas estava bem preparado por V. 
Fornasaro e, com reservas sufi cientes, manteve ¼ de corpo de vantagem no disco fi nal, em sua terceira 
conquista. Os titulares do Haras Moema, Ernani Buffolo, Ênio Buffolo e Fabrício Buffolo, recepcionaram o 
campeão Rubirosa acompanhados de Léo Fredberg, sub gerente Otávio, Gianoto, Duda Naufal, treinador 
V. Fornasaro, o veterinário Leonardo Santos, Jayme Castro Barbosa e Rodrigo Schulze. Foi a segunda
vitória da família Buffolo na tarde de sábado, no Jockey Club de São Paulo.

Jóquei: Marcos Ribeiro
Treinador: Victorio Fornasaro
Criador: Haras Santa Camila
Proprietário: HARAS MOEMA
Data: 21.08.2021 – Sábado – 9º Páreo
Distância: 1.600m (GL) – Cidade Jardim
Tempo: 1’35”114

KNOW HEIGHTS (IRE) 
JEUNE-TURC

CREATURE DU CIEL(USA)

GOLDEN VOYAGER(USA)   
JOLIE CAMILA

STARINA

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=2nPxqcK6yOo


NICO DO 
IGUASSU 
Macho / Alazão / 2017

Dez em cada dez turfi stas sentiram a ausência da família Pelanda no festival do Grande 
Prêmio Brasil 2021, porém todos comemoraram a vitória tranquila do cavalo Nico do Iguassu na 
programação de terça-feira, último dia da grande festa carioca. No 8º páreo, o fi lho de Courtier 
e Azarenka (Horse Greeley), de criação e propriedade do Haras Rio Iguassu, largou bem, foi 
acelerado e logo assumiu o train de corrida. Parecia que teria trabalho com um adversário, 
mas assim que apontou na reta fi nal e J. Aparecido baixou o corpo, Nico do Iguassu disparou 
para vencer com fáceis 3 corpos de vantagem o desafi o. Preparo espetacular de A. Oldoni, 
mostrando grande adequação à função de treinar cavalos de corrida. Recepcionaram Nico 
do Iguassu após a carreira treinador A. Oldoni(PR), Anderson Stabile, Victor Corrêa e Djalma 
Corrêa, Graziele Loezer, Dr. André Boff e amigos.

PIONEEROF THE NILE(USA)  
COURTIER(USA)

SOOTHING TOUCH(USA)

HORSE GREELEY(USA) 
AZARENKA

COUNT SEQUENCE(USA)

Assista o replay 
desta vitória

Jóquei: José Aparecido
Treinador: Antônio Marcos Oldoni
Criador: Haras Rio Iguassu
Proprietário: HARAS RIO IGUASSU
Data: 17.08.2021 – Terça – 8º Páreo
Distância: 1.300m (AMv) – Gávea
Tempo: 1’21”39

https://www.youtube.com/watch?v=WBi3KDuZAEI


STUD NICHOLAS E ENRICO JARUSSI

FICHA TÉCNICA

PEDIGREE

Apresentado na ponta dos cascos por N. Lima, o cavalo Conta Cheia deu um verdadeiro show no desenrolar 
do Clássico Nelson de Almeida Prado (L.-1600mA), realizado na abertura da programação de sábado, no 
Hipódromo de Cidade Jardim. Conta Cheia largou na frente e só foi ultrapassado durante a grande curva. Assim que 
entrou na reta final e Rubinho Viana o solicitou, o defensor do Stud Nicholas e Enrico Jarussi acelerou, tomou a ponta 
e saiu tirando. A vitória foi por 9 ¼ corpos de vantagem. Comemoraram a quinta vitória do bonito alazão Conta Cheia, 
sendo a primeira graduada, os casais Nicholas e Alice Jarussi, Enrico e Bruna, que estavam acompanhados do 
treinador Nilson Lima e Regina Malvar, veterinário Dr. Leo Pereira com sua estagiária, e o amigo Paulo Azeredo. Pela 
ótima forma demonstrada, Conta Cheia deverá dar mais alegrias na esfera clássica em pista de areia. Os titulares 
Enrico e Nicholas agradecem a presença dos amigos na foto do Conta Cheia.

Assista o replay 
desta vitória

CONTA CHEIA
Macho / Alazão / 2017

Clássico Nelson de Almeida Prado (L.)

https://www.youtube.com/watch?v=oY3BizpdejA


KING SIX
Macho / Castanho / 2018

O craque Siphon deixou ótimos corredores no Brasil e no mundo. A maior prova 
disso é vista nas raias dos hipódromos. No domingo, King Six gostou da raia de grama 
macia do Hipódromo da Gávea e deu um verdadeiro show no percurso do quilômetro. O 
fi lho do craque Siphon na clássica Femena Bianca (Blade Prospector), criado pelo Haras 
Basano, foi selecionado favorito pelo público turfi sta. Ao largar entre os ponteiros, viu 
dois competidores fechar sua passagem e foi mantido em 3º. Assim que entrou na reta 
fi nal, o jóquei M. Gonçalves levou King Six para a linha 3 e acionou o fi lho de Siphon. Sem 
maiores difi culdades, King Six saiu tirando vantagem e venceu com folgados 4 ¼ corpos 
o desafi o. O Haras Basano, do casal José Basano Netto e Marineida Basano, parabeniza o
Stud Tutuca pelo êxito de King Six, mais um fi lho do inesquecível craque Siphon.

Jóquei: Marcelo Gonçalves
Treinador: Roberto Morgado Neto
Criador: HARAS BASANO
Proprietário: Stud Tutuca
Data: 22.08.2021 – Domingo – 4º Páreo
Distância: 1.000m (GM) – Gávea
Tempo: 56”55

ITAJARA 
SIPHON

EBREA

BLADE PROSPECTOR  
FEMENA BIANCA

BALA DE PRATA

Assista o replay 
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=btCM7sOVuPM


HARAS UBERLÂNDIA

ECOUT MOI

PEDIGREE

FICHA TÉCNICA

Fêmea / Tordilha / 2018

O time do Haras Uberlândia estava vivendo a expectativa da primeira conquista de Ecout Moi e a potranca tratou de 

obtê-la na 7ª carreira da programação de segunda-feira, no Hipódromo da Gávea. Filha de Catcher In The Sky e Nessuna Piu Bella 

(Impression), a defensora do Haras Uberlândia, com a mesma tonalidade da sua mãe e do seu avô materno, tratou de iluminar a 

noturna carioca em mais uma perfeita apresentação do treinador D. Garcia Jr. Após boa largada, atuou em 3ª nos metros iniciais do 

percurso, depois sobrou para 4ª ainda na reta oposta. Durante a curva variante, aproximou-se das ponteiras. Levada pelo 

aprendiz A. Duarte para a linha 5 ao entrar na reta final, Ecout Moi acelerou firme, assumiu a ponta e fugiu para marcar sua primeira 

conquista na campanha, deixando satisfeito seu criador e proprietário Eduardo Ferreira Netto (Haras Uberlândia). No winner 

circle, Ecout Moi foi recepcionada pelo treinador D. Garcia Jr, Genivaldo Bispo (2º gerente), Lucas e alunos da EPT.

Assista o replay
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=496wYFqyLps


IGNACIO
Castrado / Alazão / 2016

Ignacio venceu no começo do mês sob o comando de A. Duarte e voltou a ter o aprendiz no 
dorso no 8º páreo da noturna de segunda-feira, no Jockey Club Brasileiro. O cavalo do Stud LAM aprovou 
a parceria com o jovem e confi rmou mais uma vez o favoritismo do público turfi sta ao encarar seis 
adversários em 1.400 metros, pista de areia. Abriu o partidor e Ignacio largou na frente, chegou a ser 
dominado, mas logo retomou a dianteira ainda na reta oposta. Na grande curva, o fi lho de Midshipman e 
Valsinha (Nedawi), criado no Haras Santa Rita da Serra, tratou de abrir ainda mais vantagem e ao entrar 
na reta fi nal a luta fi cou apenas pela formação da dupla, visto que venceu fi rme e fácil com 8 corpos, 
sua quarta conquista. Excelente o preparo de J. Borges. Armando Burlamaqui, titular do Stud LAM (Luiza, 
Afonso e Maria, seus fi lhos) recebeu seu Ignacio ao lado do irmão Miguel Burlamaqui, Joemil de Souza, 
Dr. Luiz Fernando, Vitor Lahass, Coelho, Leandro, Lucas, treinador J. Borges e amigos.

Assista o replay 
desta vitória

Aprendiz: Alexandre Duarte
Treinador: Jairo Borges
Criador: Haras Santa Rita da Serra
Proprietário: STUD LAM
Data: 23.08.2021 – Segunda – 8º Páreo
Distância: 1.400m (AL) – Gávea
Tempo: 1’26”52

UNBRIDLED'S SONG(USA)
MIDSHIPMAN(USA)

FLEET LADY(USA)

NEDAWI(GB)
VALSINHA

OEIRAS

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


CHERRY DOLLAR 
Fêmea / Castanha / 2018

A potranca Cherry Dollar fez uma estreia de encher os olhos dos amantes das corridas 
de cavalo na abertura da programação de segunda-feira, no competitivo turfe do Hipódromo 
da Gávea. Preparada na medida certa por Leo Reis, a fi lha de Billion Dollar e Xuxa Blade 
(Blade Prospector), de criação e propriedade do Haras Alves Teixeira, largou, tomou a ponta 
e venceu com fáceis 6 ½ corpos o desafi o no quilômetro carioca. O recordista mundial J. 
Ricardo só precisou espanar seu chicote para Cherry Dollar seguir seu caminho para a vitória 
na estreia. A vitória da potranca foi a de número 998 do treinador L. J. Reis, que precisa de 
apenas duas para alcançar as 1.000 conquistas e o profi ssional aproveita para agradecer 
os titulares João Alves Teixeira e Fernando Alves Teixeira (Haras Alves Teixeira), por serem 
proprietários espetaculares que confi am na equipe e que criam com muita qualidade.

Assista o replay 
desta vitória

Jóquei: Jorge Ricardo
Treinador: Leonardo José dos Reis
Criador: Haras Alves Teixeira
Proprietário: HARAS ALVES TEIXEIRA
Data: 23.08.2021 – Segunda – 1º Páreo
Distância: 1.000m (GM) – Gávea
Tempo: 55”64

PUT IT BACK(USA)
BILLION DOLLAR

LAURA RICCI

BLADE PROSPECTOR
XUXA BLADE

BUCKSWEET(USA)

https://www.youtube.com/watch?v=JNFF_5ixHys




STUD EMBALAGEM

JULLIPE
Fêmea / Alazã / 2018

PEDIGREE

FICHA TÉCNICA

Mesmo sendo a mais distante da cerca interna, Jullipe largou ligeira e foi posicionada em 2ª, 
vigiando de perto a ponteira. Após contornar a curva variante, a filha de Que Fenomeno e Caret 
Wonder (Wondertross), de criação e propriedade do Stud Embalagem, foi acionada por V. Gil assim 
que entrou na reta final e encarou breve duelo com a então ponteira, que acabou se entregando e 
Jullipe saiu firme para vencer sua segunda corrida com vantagem de 2 ¾ corpos. Preparo magnífico 
de Dulcino Guignoni. Chicão comemorou a vitória de Jullipe na terça-feira, último dia do festival do 
Grande Prêmio Brasil. A potranca foi para o winner circle ser recepcionada por D. Guignoni, Dr. 
Christian Schlegel, Mauro Costa, Julinho JB, Zeca, Victória Mota e amigos.

Assista o replay
desta vitória

https://www.youtube.com/watch?v=i2e1IYtj07E



	01 CAPA ed 166
	02 - PENELOPE CHARMING -  (Haras do Morro)
	03 - jcpr Cor
	Página 1

	04 - JAGUAR PRETO (Haras Figueira do Lago)
	05 - NEPAL (Haras Figueira do Lago)
	06 - OURO DA SERRA_Márcia Guidorzi Buffolo COR
	07 - RUBIROSA_HARAS MOEMA COR
	08 - NICO DO IGUASSU_HARAS RIO IGUASSU COR
	09 - STUD NICHOLAS E ENRICO JARUSSI - CONTA CHEIA
	10 - KING SIX_Haras Basano COR
	11 - ECOUT MOI - haras uberlândia
	12 - IGNACIO_Stud LAM COR
	13 - CHERRY DOLLAR_Haras Alves Teixeira COR
	14 - TURFE EM REVISTA DIGITAL_PÁGINA
	15 - JULLIPE (Stud Embalagem)
	16 - capa jcb

