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Sábado, 19  de junho de 2021, a par�r das 10:00



Com grande honra e satisfação iremos realizar a 7ª 

edição do Festival do Grande Prêmio Magi Averaldo, 

no Jockey Club Cearense, dia 19 de junho de 2021. 

Nessa hora de muita alegria para todos nós, lembro 

que meu pai era um homem apaixonado pelo turfe, um 

criador determinado (embora com grandes 

dificuldades no Nordeste) e que foi ele quem me 

ensinou a também amar esse esporte.

Muito obrigado a todos que colaboraram para tornar possível mais essa realização.

Minha paixão foi por ele e por ele mantenho esse amor ao turfe.

É o que desejam,

  Giovanni Giuseppe Pompeu Magi e Família

Que tenhamos sucesso e que todos se divirtam com responsabilidade.

Estou muito feliz, pois tenho um sentimento de dever cumprido. A cada ano que passa, o Festival 

toma uma dimensão maior e isso me traz boas recordações de quando meu pai estava conosco aqui.

Meu pai foi um dos fundadores do Jockey Club Cearense e desde criança me fez ter uma relação 

muito íntima com o cavalo e com o clube.

Portanto, sinto-me na obrigação de me empenhar 

ao máximo, com a ajuda de todos, para realizar uma 

festa grandiosa, a fim de manter o nome dele vivo em nosso meio turfístico.

Então queria aproveitar a oportunidade para convidar a todos que nos lêem para estarem presentes 

ao Hipódromo do Aquiraz/CE, respeitando todos os protocolos sanitários, ou, caso não seja possível, 

para que nos acompanhem através do www.jockeyce.com.br, pois todas as ações tem sido executadas 

com muito carinho e esmero, para que tenhamos um Grande Prêmio à altura da memória do 

homenageado e do respeito que nutrimos pelo turfe.

Turfistas do Brasil
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Por isso, sonho que se sonha sozinho, pode ser um mero sonho ou um devaneio, mas sonho que se 

sonha junto, agora se torna realidade: a Casa do Turfe Nordestino abre suas portas com muita honra, 

porém sempre com responsabilidade e respeito aos protocolos sanitários de enfrentamento à pandemia, 

para promover o Festival do VII Grande Prêmio Magi Averaldo, procurando fazer deste, um momento 

inesquecível para os turfistas nordestinos e brasileiros.

As apostas poderão ser efetuadas pela internet através do www.apostaturfe.com.br, além de numa 

noite de remates, a ser realizada na quinta-feira, 17/06/2021, com transmissão ao vivo pela internet. Mais 

informações na Secretaria do clube ou no site www.jockeyce.com.br.

E eis que hoje, chegamos ao ponto alto do calendário turfístico cearense com um festival grandioso, à 

altura do homenageado e da família Magi, patrona do evento. Serão muitas emoções das 10:00 às 17:00 

do sábado, 19/06/2021, no Jockey Club Cearense.

Esse foi um trabalho de muitas mãos, todas dadas num mesmo sentido, para termos sempre o melhor e 

mais seguro espetáculo. Não há como deixar de destacar o esforço do Presidente Carlos Alberto Rocha e 

do Vice-Presidente Giovanni Magi, que, com seus espíritos humildes, porém visionários, conseguiram 

trazer de volta para o Jockey Club Cearense (agora no Hipódromo do Aquiraz), a nata do turfe nordestino. 

Além deles, todos os proprietários, Comissão de Corridas, funcionários, profissionais e colaboradores são 

os responsáveis pelo sucesso dessa iniciativa, pois sem o trabalho e a dedicação de todos, nada disso seria 

possível.

Voltando às corridas, a seguir as indicações de cada páreo.

Boa sorte e um grande festival para todos nós!

Se há um ano alguém dissesse que teríamos 12 (doze) páreos e 61 (sessenta e um) animais no Jockey 

Club Cearense, disputando páreos da raça puro-sangue inglês, provavelmente teria sido taxado de louco.

VII Grande Prêmio Magi Averaldo: um Festival Histórico!
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Matéria: Fábio Câmara

Fotos: Tv Inácio do Cavalo – (85) 98721.4020 / (85) 99618.1205





















* O jóquei do animal nº3, King Xênon, atuará com a farda do homenageado (Sr. Cristiano Mendes de Cordova Nascimento).

Marinho e Lilás em Xadrez



www.apostaturfe.com.br

Branco Estrelas Rosa Boné Branco
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É MUITO

FÁCIL
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1º Páreo – Chamada Especial - 1.200m – 80,1s: 1º Homerun – A.N.Mesquita – F.A.Viana – HSF Stud; 2º Reno; 3º 
Antetokounmpo; 4º Command Lake.

Resultados da 6ª Corrida – Sábado, 01/05/2021

2º Páreo – Chamada Especial – 1.000m – 64,3s: 1º Josefine La Bisca – W.Gomes – F.S.Silva – Stud Luiz & 
Andrecia; 2º Olho Mágico; 3º Visigodo; 4º Vieux Renard; 5º Ukase.

3º Páreo – Chamada Especial José Cavalcante (“Deca”) – 1.100m – 72,4s: 1º Bills Ryon – F.E.Souza – Stud Águas 
do Caxitoré; 2º First Bet; 3º Deserto; 4º Condessa D’Ita.

4º Páreo – Prova Especial – 1.100m – 70,2s: 1º King Xênon – E.Sousa – J.Lemos – Stud Magi; 2º Hot-Quartz; 3º 
La Gata Rubia. Não Correu: Honky Tonky Woman. 

5º Páreo – Prova Especial – 1.800m – 124,8s: 1º Forte Cheyenne – W.Gomes – J.Lemos - Stud Magi; 2º Super 
Academy; 3º Minotouro.

6º Páreo – Chamada Especial Adauto Cláudio Mota “In Memoriam” – 1.300m – 85,2s: 1º Impostor Master – 
W.Gomes – F.Haroldo – Stud Remar & Haras Pernambuco; 2º Hey Bubble; 3º Chateau Langlet; 4º Qui Cest Moi; 5º 
Fangio. Não Correu: Sortudo.      

Pista: Areia Pesada.      Movimento Geral de Apostas: R$ 13.720,00.



Muito Prazer em Conhecê-los
Nós Somos o Jockey Club Cearense

Esperamos 
Vocês de 

BRAÇOS ABERTOS!

Apostas Web: apostaturfe.com.br
Informações: (85) 3290.2490 Email: novojockey@hotmail.com


