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Corridas do Cristal do dia 14 foram canceladas 
 
As fortes chuvas que ocorreram em Porto Alegre na última quinta-feira 
deixaram a pista do Hipódromo do Cristal impraticável, obrigando a comissão 
de corridas do JCRGS a suspender a reunião marcada para o dia 14 de julho. 
 
Como o Clássico Ministro da Agricultura não foi rechamado, o cavalo Urucum 
(Torrential), inscrito na prova que não foi realizada, retornará a Gávea onde 
prosseguirá campanha defendendo os interesses do Stud Casablanca e do 
Haras Santa Rita da Serra. Fon (Ski Champ) e Hecho A La Mano (Dubai dust) 
também não tiveram páreos organizados para a próxima semana. 
 
Doida Stella em mais um desafio clássico 
 

 
Em sua última apresentação Doida Stella foi segunda no Clássico Câmara Municipal 
 

Aos sete anos, a tordilha Doida Stella (Pátio de Naranjos e Estrela do Turf, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) 
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enfrenta novo desafio clássico em busca de vitória na esfera nobre. Doida 
Stella participa do Clássico Armando e Carlos Alencar, na distância de 1.300 
metros em pista de areia, e divide o favoritismo da prova com a 3 anos Noite 
Sulina (que leva sete quilos de vantagem). Será a terceira vez que Doida Stella 
participa da prova. Em 2008, quando foi a quarta colocada, a sua oponente 
Noite Sulina não havia nascido. Em 2009, Doida Stella estava na Gávea e em 
2010 finalizou na terceira colocação. É sempre bom recordar que a toedilha 
possui dezessete colocações em provas do calendário clássico (Cristal e 
Gávea), mas ainda não possui vitória clássica. Completam o campo da prova a 
ligeira La Monroe, Magia Light, Lãs Guitarras, Projetada e a potranca ainda 
invicta Tiranny. M.B. Costa será o jóquei de Doida Stella. 
 
O Clássico Armando Alencar já foi vencido pelo Stud Casablanca & Cia por 
Nosso Dasher, quando emprestava o nome para uma das Pollas clássicas. 
 
Apenas cinco pré-inscritos no GP Copa ABCPCC Regional 
 

 
Hermano Lô corre para manter a liderança 
 

Apenas cinco potros foram pré-inscritos para atuarem no GP Copa ABCPCC 
Regional (G3), que será disputado no dia 27 de julho no Hipódromo do Cristal. 
O líder dos dois anos Hermano Lô (Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King, 
de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) é 
um dos confirmados. Também estão na lista os seus companheiros de 
coudelaria Hastapopoulos (Ibero e Socialite, por Choctaw Ridge) - defenderá 
na prova apenas o Stud Final -, e Huellas de Arena (Arambaré e Ki 
Mensageira, por Mensageiro Alado), está última também ganhadora clássica. 
Os outros dois participantes são Speed War (melhor potro dois anos em pista 
de grama) e Tirano Fly, que está inscrito em prova clássica nesta semana em 
Porto Alegre. Confirmados os cinco participantes, sendo pagas as penalidades 
pelos competidores Sped War (duas) e Tirano Fly (uma), a bolsa da prova 
ficará em R$ 62.109,11, sendo R$ 29.170,00 ao primeiro colocado. 
  
Guria Mimada, Guerreiro Fon e Holandiano correm provas comuns 
 



Além de Doida Stella também estarão na pista na próxima quinta-feira no 
Cristal outros três corredores criados no Haras Capela de Santana e que 
defendem os interesses do Stud Casablanca e Cia. Guria Mimada (Romarin e 
Socialite) reapareceu com boa corrida e mesmo enfrentando corredoras 
qualificadas como Uma Rose e Trouble Girl poderá vencer. O estreante 
Guerreiro Fon (Confidential Talk e Ki-Mensageira) receberá a direção de 
Vagner Leal e mesmo misturado com cavalos já ganhadores tem grandes 
chances de vitória. O potro Holandiano (Ibero e Baianta) participa de prova 
encorpada e com campo repleto (12), mas poderá surpreender. 
 
Data da festa pela conquista das estatísticas de criadores ainda indefinida 
 
A festa da conquista pelo Haras Capela de Santana das estatísticas de 
criadores (geral e nova geração) ainda não tem data definida. É provável que 
somente ocorra na data em que o JCRGS premiará os ganhadores da 
temporada. Engordando a lista dos agradecimentos pela conquista o Haras 
Capela de Santana registra o importante papel do Dr. Ytamar Barros de 
Moraes (agrônomo responsável) e do Dr. Ricardo Larrossa (responsável pela 
nutrição).  
 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 

Treinamento 
 
Fon (Ski Champ e Fora de Série, por Irish Fighter), 4 anos com duas vitórias no 
Cristal (pega o perdedor na Gávea e Cidade Jardim) – R$ 5.000,00 
 
Don Flávio Tercero (Pátio de Naranjos e So Fever, por Exile King) – 6 anos 
com 3 vitórias na Gávea e outras 3 no Cristal – Para campanha no Cristal, 
interior do RS ou mestiçagem (alazão de 490kg) – R$ 1.200,00 (alojado no 
Haras Capela de Santana) 
 
Reprodução 
 
Socialite (Choctaw Ridge e Jazz Music, por Minstrel Glory) – 2001 – Prenhe de 
Quatro Mares (parição para o final do mês) – ganhadora no Cristal, linha 
materna de Valentine Day, Instinto Selvagem, La Rascasse, In Sunshine, Ouro 
de Ponta e Deep Bet. Seu primeiro produto, Guria Mimada (Romarin), é 
ganhadora de duas corridas aos três anos no Cristal. Seu segundo produto em 
idade de corrida é da nova geração e já ganhador Hastapopoulos (Ibero), com 
colocação em prova black type e nome certo no GP Copa ABCPCC Regional 
(G3) – R$ 5.500,00 
 
Hand Made (Exile King e Simplicity, por Logical) – 1995 – Vazia - Ganhadora 
no Cristal com colocação clássica, é mãe do craque Duque di Lorenzo, líder 



de sua geração no Cristal, sete vitórias aos três anos sendo quatro clássicas, 
inclusive as duas primeiras etapas da tríplice coroa e do potro Hecho A La 
Mano, da atual geração, e já ganhador no Cristal, irmã inteira de Guerreiro 
King (ganhador de G3 e sire), Odestino (ganhador clássico no Cristal) e de 
Keep Free, mãe de Olympic Election, ganhador do GP Presidente da 
República (G1) na Gávea. – R$ 2.200,00 
 
Os contatos poderão ser feitos com Bárbara pelo telefone 51 32283744. 
 

Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 323 
Vitórias Clássicas – 87 (26,93%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 84 
 

Tetra Campeão das estatísticas de proprietários 
 no Cristal (2000, 2001, 2002 e 2006) 

 
10 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 353 
Vitórias Clássicas - 31 

 
Campeão da estatística geral de criadores no Cristal (2011) 

Campeão da estatística de criadores da nova geração no Cristal (2011) 
Campeão por aproveitamento  

das estatísticas de criadores no Cristal (2008) 
 

2 recordes na Gávea e 1 em Campos 
 


