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O nosso nono encontro no Jockey Club de Sorocaba 
não fugiu à tradição: contou com emoção do início ao fim. 
E não poderia ser diferente. Os espectadores de nossa 
transmissão ao vivo na tarde do dia 03 de julho, puderam 
torcer e vibrar com sete lindos páreos.

 Começamos pela final da mais tradicional prova de 
corrida do Brasil, o GP ABQM Potro do Futuro (402m) em 
sua 44a edição. Sete potros estavam na disputa e o grande 
campeão foi o macho filho de Teller Cartel TELLER FERRARI 
MRL, de criação e propriedade do Haras Portofino. Foi uma 
linda disputa com CATARINA VISTA do Stud dos Amigos, que 
ficou com o vice-campeonato, seguida de CAMPARI VERDE 
também do Stud dos Amigos. A vantagem do campeão 
foi de apenas 6 milésimos de segundo, o que abrilhantou 
ainda mais a vitória, confira:

21.560s (AAA-92) – TELLER FERRARI MRL
21.566s (AAA-92) – CATARINA VISTA
21.646s (AAA-90) – CAMPARI VERDE
21.783s (AA-87) – SPLENDIDO
21.948s (AA-83) – LUNATICO LAKE
22.101s (AA-80) – FOFA CHICKS
22.479s (IV-71) – BIPOLAR LAKE

O segundo páreo da tarde foi a final do GP ABQM Rainha 
da Velocidade nos 301 metros. Eram seis as finalistas na 
disputa. Quem levou a melhor, foi a craque BRASILIA TOLL 
de criação do Ana Dantas Ranch e Haras Santa Maria, e 
propriedade de Nana Perotto. Em volta de recuperação 
de lesão, a fêmea filha de Granite Lake em Summer Toll, 
que já havia sido a mais veloz nas classificatórias, superou 
outras craques como PRIMEIRA FAST  HWS e ATAU JQM. 
Confira os tempos e colocações:

16.435s (AAA-93) – BRASILIA TOLL
16.472s (AAA-92) – PRIMEIRA FAST HWS
16.500s (AAA-91) – ATAU JQM
16.703s (AA-85) – GLORIA LAKE HRZ
16.826s (AA-81) – TOSCANA IS BAC RLT
BAVIERA WAGON MV - Desclassificada

Na sequência da programação, foram realizados 2 

páreos comuns nos 201 metros. O primeiro deles foi o Páreo 
Fazenda JC Theobaldo. Nele, a vitória foi de OFTHESEAS 
CORONA WIN, filha de Corona Fireball em mãe Royal Quick 
Dash, de criação do Win Ranch e propriedade de Gildo 
Gomes. 

O segundo páreo comum foi o Páreo IV Jockey Club 
de Sorocaba Mixed Sale. O vitorioso foi o filho de Granite 
Lake em Illinois Jess (Jess Louisiana Blue), OSIN LAKE HWS 
de criação de Antonio Lirio Simon e propriedade do Stud 
Rancho Alegre.

Após essas duas disputas foram realizadas 3 
classificatórias do Torneio Especial Duda Mendonça, 
também nos 201 metros.Na primeira delas, quem venceu 
foi JOHN JOHN LAKE AD, macho de 3 anos filho de Granite 
Lake em Charlotte Stone AD, de criação e propriedade do 
Ana Dantas Ranch.

Na segunda eliminatória, venceu ELEGANCE CORONA, 
mas foi desclassificado posteriormente, após verificado 
erro na enturmação, o que tornou vencedor GOOD TAC 
REASON WA de criação e propriedade de Roberto Sylvio 
Abdalla, e habilitou para a final o animal TEZZY BLUE JQM 
de criação e propriedade do Haras Jaguaruana. 

Fechando a reunião, na terceira classificatória, a 
vencedora foi mais um animal Granite Lake, agora em mãe 
Apollo VM: SICILIA LAKE MRL. De criação do Haras Portofino 
e propriedade do Stud Don Foca, ela venceu com melhor 
tempo entre os competidores. Além dos 3 vencedores, 
mais 3 classificaram-se por tempo e vão para a final que 
acontece dia 17/07. Veja:

11,889s (AAA-90) – SICILIA LAKE (vencedora)
11,896s (AAA-90) – VANTAC MAGIC
11,954s (AA-87) – GOOD TAC REASON WA (vencedor)
11,991s (AA-85) – JOHN JOHN LAKE AD (vencedor)
11,994s (AA-85) – TIGRESSE HJS
12,028s (AA-84) - TEZZY BLUE JQM

Desta maneira, seguimos em frente e já nos 
preparamos para a décima reunião, que além da final do 
Torneio Especial, vai contar com as classificatórias do GP II 
Derby e o inédito desafio das 110 jardas. Até lá!

CLÁSSICOS MANTÉM A TRADIÇÃO: 
EMOÇÃO A TODA PROVA!
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O primeiro páreo da reunião foi a grande 
final do 44ª edição do GP ABQM Potro do 
Futuro.  Antes porém, às 11h30, foi a realizada 
a tradicional cerimônia de hasteamento das 
bandeiras e execução do hino nacional com a 
presença de convidados, jóqueis participantes 
do páreo e representantes da diretoria do Jockey 
Club de Sorocaba.

Na sequência, sete craques entraram na pista 
para a disputa da prova clássica de 402 metros e 
mais de R$ 370 mil de bolsa. Após uma largada 
equilibrada, o macho TELLER FERRARI MRL (Teller 
Cartel x Dashin Follies, Strawfly Special) pela 
baliza 3, e a fêmea CATARINA VISTA (Get Down 
Perry x Orly Vista, Nordick Only VM) na baliza 4, 
foram abrindo vantagem e protagonizaram uma 

Filho de Teller Cartel vence 44a edição do GP ABQM Potro do Futuro em final incrível

TELLER FERRARI MRL
VENCE O XLIV GP ABQM POTRO DO FUTURO

linda batalha pela vitória. 
O vencedor foi o castanho de criação e 

propriedade do Haras Portofino, cravando 
21,560s, com um focinho de vantagem – apenas 
6 milésimos a frente da castanha do Stud dos 
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Marcos Ribeiro Leite
titular do Haras Portofino

É uma alegria imensa para todos 

nós aqui da família Portofino ver 

essa vitória magnífica do Teller 

Ferrari que é a representação de 

tudo que o haras vem trabalhando 

e fazendo. É um potro maravilhoso 

com sangue do Teller Cartel, da 

Dashin Follies. Ganhou a raça, 

ganhou a criação brasileira.

Mais do que o Portofino, ganhou 

o criatório nacional aí com essa 

vitória do Teller Ferrari.

Amigos. Ambos atingiram índice de velocidade 
92.

Na sequência vieram CAMPARI VERDE, 
SPLENDIDO, LUNATICO LAKE, FOFA CHICKS e 
BIPOLAR LAKE fechando o páreo.

TELLER FERRARI MRL correu sob a sela de 
E B Melo e contou com treinamento de M O 
Artemam. Pela conquista, o potro castanho levou 
para casa os R$ 83.083,00 da bolsa destinados 
ao campeão.

Em entrevista ao locutor Marcelo Pardini, por 
telefone em nossa transmissão ao vivo, Marcos 
Ribeiro Leite do Haras Portofino, falou sobre a 
conquista:

“Estamos aqui em festa! Longe, mas estamos 
em festa! Estamos acompanhando e vibrando aqui 
com o Teller Ferrari. É uma alegria imensa para 
todos nós aqui da família Portofino ver essa vitória 
magnífica do Teller Ferrari que é a representação 
de tudo que o haras vem trabalhando e fazendo. 
É um potro maravilhoso com sangue do Teller 
Cartel, da Dashin Follies. Ganhou a raça, ganhou a 
criação brasileira. Mais do que o Portofino, ganhou 
o criatório nacional aí com essa vitória do Teller 
Ferrari.

Estamos fora do Brasil, mas estamos com 
o coração aí dentro, aí nessa pista com vocês! É 
realmente uma alegria imensa para todos nós 
nesse momento. É a coroação de um projeto, de 
uma história de investimento e trabalho, e faz com 
que todos tenhamos o sentimento de que dá certo 
trabalhar bem, dá certo investir em genética de 
ponta, e que no final, é isso que todos nós queremos. 
Que a melhor genética, o melhor trabalho prevaleça. 
E gente está assim... não temos como nos conter de 
tanta alegria aqui com essa vitória magnífica! Um 
abraço para todos, um abraço da família Portofino 
a todos vocês! Vai Portofino vai!”
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Craque de Nana Perotto volta com tudo e vence o GP ABQM Rainha da Velocidade

BRASILIA TOLL

Na segunda final da tarde do dia 03 de 
julho, seis fêmeas da elite do Quarto de 
Milha de Corrida entraram na disputa pela 
coroa de Rainha da Velocidade 2021. Com 
bolsa de R$ 96.500,00, a prova clássica de 
301 metros foi de arrepiar, trazendo de 
volta ao lugar mais alto do pódio, a craque 
BRASILIA TOLL (Granite Lake x Summer Toll, 
Tolltac) de criação do Haras Santa Maria / 
Ana Dantas Ranch e propriedade de Nana 
Perotto.

Após ficar tempo fora das pistas para se 
recuperar de uma lesão, BRASILIA TOLL, 
com J D Pereira na condução e S Bezerra 
no preparo, largou firme e logo tomou a 
dianteira. Veio abrindo vantagem pela baliza 
4 para vencer marcando 16,435s (AAA-93) 
com um pescoço de vantagem de PRIMEIRA 

É NOVA RAINHA DA VELOCIDADE
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FAST HWS (Granite Lake x Jewel Fast HWS, 
Fast Pass Jess) que ficou com a segunda 
colocação. Com a vitória, a alazã tostada de 
cinco anos levou para seu proprietário R$ 
48.250,00 em prêmios.

Jonatas Dantas, presidente do Centro 
Hípico do Oeste, titular do Ana Dantas 
Ranch e criador de Brasilia Toll junto com 
o Haras Santa Maria, realizou a entrega do 
troféu a Miguel Sancley, proprietário do 
Nana Perotto Park & Ranch,  e parabenizou 
o campeão contando um pouco da história 
de Brasilia Toll:

“Parabenizar o Pedro, o Eugenio, todos 
os meus parceiros do Haras Santa Maria 
e, principalmente ao Miguel e toda equipe 
do Nana Perotto. Dizer que essa égua, ela 
realmente tem história, porque o dia que ela 
nasceu... eu um pouco me emociono... ela 
nasceu no dia do nosso movimento maior que 
nós fizemos que foi em Brasília em 2016, que 
foi aquele nosso movimento da Vaquejada. 
Estava com Eugênio lá em Brasília, essa potra 
nasceu lá e a gente colocou o nome dela de 
Brasilia Toll em homenagem a nossa maior 
paixão que é o cavalo, que é a Vaquejada. 
Parabéns, de estar com um nordestino aqui, 
amante da Vaquejada, Miguel meu amigo a 
muito tempo. Parabenizar a todos vocês e que 
Deus continue abençoando.”

Miguel também fez seus agradecimentos 
pela vitória:

“Gostaria de agradecer primeiramente a 
cocheira, aos meninos aqui, o Samuel, o Lira, o 
Fabrício, o Aroeira, toda a galera que trabalha 
na cocheira e os amigos também que vieram 
de fora, o Fernando, o Toni (...)

Obrigado Jonatas, obrigado Toninho, Pedro, 
Eugênio, Dr. Érico Braga, que sempre foi um pai 
para mim aqui dentro do Jockey Club. A gente 
só tem a agradecer a todo mundo. Jonatas 
aqui, é irmão para mim!”

Jonatas Dantas, do Ana Dantas Ranch
co-criador de Brasilia Toll

Essa égua realmente tem história 

(...) porque ela nasceu no dia do 

nosso movimento em Brasília 

em 2016, que foi aquele nosso 

movimento da Vaquejada. Estava 

com Eugênio lá em Brasília, essa 

potra nasceu lá e a gente colocou 

o nome dela de Brasilia Toll em 

homenagem a nossa maior paixão 

que é o cavalo.
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Terceiro páreo da reunião, o Páreo 
Fazenda JC Theobaldo de 201 metros para 
animais inéditos teve como vencedora a 
fêmea OFTHESEAS CORONA WIN (Corona 
Fireball x Moamba Shalako, Royal Quick 
Dash). 

Numa linda chegada, a fêmea de criação 
do Win Ranch e propriedade de Gildo 
Gomes cruzou o disco final fazendo 11,890s 
(AAA-90), com uma cabeça de vantagem 
sobre SAY GOODBYE (One Famous Eagle 
x The Goodbye Kisser, First Down Dash). 
OFTHESEAS CORONA WIN venceu sob 
a sela de R Pereira e treinamento de J A 
Gomes.

PÁREO FAZENDA JC THEOBALDO
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No páreo IV Jockey Club de Sorocaba 
Mixed Sale, o vitorioso foi OSIN LAKE 
HWS (Granite Lake x Illinois Jess, Jess 
Louisiana Blue) de criação de Antonio 
Lirio Simon e propriedade do Stud 
Rancho Alegre

 Numa chegada maravilhosa, o 
macho castanho superou a fêmea 
TELLER CARRARA MRL (Teller Cartel x 
Hempen Chick, Chicks Beduino) para 
vencer com uma cabeça de vantagem, 
cravando 11,880s (AAA-90). OSIN LAKE 
HWS foi guiado por C Ibañez e treinado 
por A Quiñones.

PÁREO IV JOCKEY CLUB DE 
SOROCABA MIXED SALE
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Na reunião 09 de 2021 também foram 
realizadas três classificatórias do torneio especial 
de 201 metros para animais inéditos ou corridos 
em Sorocaba (perdedores com IV até 82). Em uma 
bela homenagem, a diretoria do Jockey Club de 
Sorocaba, batizou o torneio com nome do amigo 
criador e proprietário Duda Mendonça. Além disso, 
todos os competidores correram com a farda de 
seu stud, o Viva Bahia, e uma manta especial com 
o nome do torneio e cores do stud estampadas 
cobriram os animais.

Na primeira eliminatória, vitória bonita de JOHN 
JOHN LAKE AD (Granite Lake x Charlote Stone AD 
(SC Chiseled In Stone). De criação e propriedade 
do Ana Dantas Ranch, o macho alazão superou 
os adversários cruzando o disco final com 11,991 
(AA-85). Com vantagem de um pescoço ele se 
defendeu de TEZZY BLUE JQM que ficou com a 
segunda colocação, que por sua vez foi seguido 
de OLIMPIC MEDAL FJM.

JOHN JOHN LAKE AD venceu com treinamento 
de J Bispo e condução de D Oliveira.

TORNEIO ESPECIAL
DUDA MENDONÇA



19



20

Na segunda classificatória, o vencedor foi 
ELLEGANCE CORONA (Fantastic Corona Jr x Wings 
Over, Blazen Bryan), porém posteriormente 
foi verificado erro na enturmação conforme 
descrito na resolução 15/2021 da Comissão de 
Corridas. Dessa forma, foi desconsiderada a 
apresentação do animal ELLEGANCE CORONA 
no páreo, estabelecendo então novo resultado, 
sendo GOOD TAC REASON WA (Good Dash 
Reason x Genoma Daring, Tolltac Daring), de 
criação e propriedade de Roberto Sylvio Abdalla, 
o vencedor.

A segunda colocação ficou com TIGRESSE HJS 
e o 3º lugar com ABSOLUTA LAKE HTC2. Com 
a saída de ELLEGANCE CORONA, o a animal 
TEZZY BLUE JQM, segundo colocado na primeira 
classificatória, habilita-se por tempo para a final.

GOOD TAC REASON WA correu com A Andrade 
na condução e foi treinado por S Sampaio.

TORNEIO ESPECIAL
DUDA MENDONÇA
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No terceiro páreo classificatório, a 
vencedora foi SICILIA LAKE MRL (Granite 
Lake x Amanda Jumpim, Apollo VM) de 
criação do Haras Portofino e propriedade 
do Stud Don Foca.

A fêmea zaina largou bem e destacou-
se a frente tendo VANTAC MAGIC (Tac It 
Like A Man) em seu encalço. Ela defendeu 
a primeira colocação e venceu com o 
melhor tempo das classificatórias: 11,889 
(AAA-90), com apenas um focinho de 
vantagem de VANTAC MAGIC, que por sua 
vez se classificou com a segunda melhor 
marca.

SICILIA LAKE MRL contou com J D Pereira 
na condução e F F Mendes no preparo.

TORNEIO ESPECIAL
DUDA MENDONÇA
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http://www.jcsorocaba.com.br/transmissao-ao-vivo

