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Hastapopoulos reaparece no Clássico Garve 
 

 
Hastapopoulos reaparece na pista de grama do Cristal 

 

Hastapopoulos, campeão da Copa ABCPCC Regional (G3), reaparece na 
próxima quinta-feira na prova central da programação organizada pelo Jockey 
Club do Rio Grande do Sul, o Clássico Garve, em 1.400 metros em pista de 
grama. O filho de Ibero e Socialite, por Choctaw Ridge, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca e do Stud Final, 
enfrentou alguns contratempos e mesmo sem estar na plenitude da forma corre 



a prova com chances de vitória. O invicto Bailarino Russo, que vem de vencer 
prova clássica na pista de grama, deve ser o favorito do clássico. O também 
ganhador clássico Big Halo, que como Hastapopoulos pisa pela primeira vez na 
relva do Cristal, também é um dos destaques da prova. Outro que está bem 
situado no campo é o clássico Hombre Rei. Hastapopoulos é treinado por 
Hermínio Machado e será pilotado por M. B. Costa. Completam o campo da 
prova Boa Praça (ganhador clássico na grama do Cristal), Blessed Nugget, 
Operante Tex, Rua do Ouvidor, Kings Joy e Mestre Céu. 
 
Huellas de Arena ganha e não leva na Gávea 
 

 
Huellas de Arena venceu e não levou 

 
A três anos Huellas de Arena, líder da sua geração no Cristal em pista de 
grama (vencedora do Clássico João Matas Soles), depois de vencer na sua 
segunda apresentação na Gávea, participou de prova encorpada para 
potrancas de três anos com uma vitória. Mesmo desprezada nas apostas a 
potranca que é treinada por Manoel Renato Lopes e foi conduzida por V. Gil 
cruzou o disco na frente de suas adversárias. O jóquei da segunda colocada 
Athia (recentemente adquirida pelo turfman Paulo Meira)  reclamou e a 
vencedora foi desclassificada para a segunda colocação em correta decisão da 
Comissão de Corridas do JCB. O tempo da prova foi de 1m36s47, menos de 
um segundo inferior ao registrado no mesmo dia pelo ganhador do GP 
Presidente da República (G1), Plenty Of Kicks. Huellas de Arena (Arambaré e 
Ki Mensageira, por Mensageiro Alado, de criação do Haras Capela de Santana 
e propriedade do Stud Casabalanca) deverá reaparecer no mês de janeiro por 
ocasião da disputa do GP Roger Guedon (G3), prova preparatória para a 
tríplice coroa carioca. 
 
Hi-Five e Holandiano correm com chances o três anos com uma vitória 



 
Outra atração da programação desta semana no Cristal é a prova de produtos 
de três anos até uma vitória, programada para a distância de 1.400 metros em 
pista de grama. Hi-Five (Dubai Dust e So Fever, por Exile King, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca em parceria com 
o Secretário do Ministério da Agricultura Caio Rocha) vem de um excelente 
terceiro lugar, larga pela raia um e surge como a força da prova. Seus 
principais adversários são Hoy Si, seu companheiro Holandiano (Ibero e 
Baianta, por Just Us, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do 
Stud Casablanca em parceria com o turfman Caio Vitória) e Pepe de Giuli que 
vem de duas boas vitórias na Tablada. Completam o campo da prova Arimano, 
Mr. Niki e El Purse. 
 
Hermano Lô deverá correr o Clássico Clausura em Maroñas 
 

 
Hermano Lô segue em atuação no Uruguai 

 
O castanho Hermano Lô, líder inconteste de sua geração no Cristal, vencedor 
do GP Taça de Cristal (L), depois de ter participado com destaque da tríplice 
coroa uruguaia, deverá reaparecer em Maroñas enfrentando os mais velhos no 
Clássico Clausura em 2.000 metros, prova programada para o dia 30 de 
dezembro. Hermano Lô segue em preparação após a desastrada condução 
que recebeu do árabe Ahmed Ajtebi no GP Nacional (G1), quando terminou 
fora do marcador. O filho de Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca é 
treinado no Uruguai por José Guto Duarte e será conduzido por D. Gaier. 



 
Herói Fon tenta na grama sua primeira vitória 
 
O castanho Herói Fon (Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) correu na 
semana passada no Cristal, não teve problemas no partidor – de parabéns o 
JCRGS e os dirigentes José Vecchio Filho e Ricardo Felizzola pelo novo 
starting gate que fez a diferença -, mas na pista decepcionou, mesmo 
terminando na segunda colocação. Volta a correr nesta semana em pista e 
distância (1.400 metros em pista de grama) mais apropriada a sua filiação, e 
tem tudo para mostrar o que dele esperam seus interessados (era considerado 
superior a Hermano Lô no início da preparação). A mãe de Hermano Lô – Brisa 
- foi à sua época a melhor égua em pista de grama no Cristal, tendo perdido na 
fotografia e em final com bandeira verde o GP Estado do Rio Grande do Sul 
para Mata Leão, mais tarde ganhador do GP Bento Gonçalves (G1). Seu maior 
adversário é Sublime Blue, potro criado no Haras Capela de Santana para o 
Stud Sublime que há muito tempo já deveria ter deixado o páreo de 
perdedores. Ninja do Sul também corre com parcela de chance. Completam o 
campo da prova A Vapor, Nova Força, Los Gemelos, Tílburi, Vikinco, e Silver 
Arrow. 
 
Honfleur retorna ao Cristal em janeiro 
 
A alazã Honfleur (Ibero e Nhaçanã, por Clackson, de criação do Haras Capela 
de Santana e propriedade do Stud Casablanca) líder de sua geração em Porto 
Alegre deverá retornar ao Cristal no mês de janeiro, após descanso de quatro 
meses no Haras Capela de Santana. Será preparada por Flavio Matos com 
vistas ao GP Diana (L), prova que ainda não foi vencida pelo Stud Casablanca 
& Cia. 
 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 

Campanha 
 
Gato Azul (Confidential Talk e Fora de Série, por Irish Fighter) – 4 anos com 
vitória no Cristal. Corre nesta semana no Cristal com chances de vitória e pega 
páreo de perdedores na Gávea e em Cidade Jardim – R$ 4.000,00 
 
Don Flávio Tercero (Pátio de Naranjos e So Fever, por Exile King) – 7 anos 
com 3 vitórias na Gávea e outras 3 no Cristal – Para campanha no Cristal, 
Tarumã ou hipódromos menores. Também poderá ser aproveitado para 
montaria (muito calmo) ou mestiçagem (alazão de 510 kg). Agradeceu o 
descanso de seis meses no haras e está tinindo – R$ 1.500,00 (alojado no 
Haras Capela de Santana) 
 



Reprodução 
 
Just Purse (Public Purse e Glorious Emotion, por Ghadeer) – 2004 – Prenhe 
de Poetisch (Roi Normand na mãe da super craque Necessaire, clássico na 
Gávea e recordista no Cristal, sua primeira geração estreia em 2012). Sem 
campanha, seu primeiro produto, I Can (Hard Buck), geração 2009, está em 
preparação para estrear em 2012 no Cristal. Sua segunda mãe é a ganhadora 
de grupo Wild Emotions (Wild Again), mesma família do super craque 
americano Barbaro (Champion 2 and 3 y-old, 6 vitórias em sete 
apresentações com U$ 2.302,200 em prêmios, incluindo o Kentucky Derby 
(G1), Florida Derby (G1), Holy Bull Stakes (G3) e Tropical Park Dery (G3) – R$ 
5.000,00. 
 
Hand Made (Exile King e Simplicity, por Logical) – 1995 – Prenhe de Poetisch 
(Roi Normand na mãe da super craque Necessaire, clássico na Gávea e 
recordista no Cristal, sua primeira geração estreia em 2012). Ganhadora no 
Cristal, com colocação clássica, é mãe do craque Duque di Lorenzo, líder de 
sua geração no Cristal, cavalo do ano, 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. É irmã inteira de 
Guerreiro King (ganhador de G3 e sire), e materna de Odestino (ganhador 
clássico no Cristal) e Keep Free, mãe de Olympic Election, ganhador do GP 
Presidente da República (G1) na Gávea. – R$ 3.000,00 
 
Os contatos poderão ser feitos com Adriane pelo telefone 51 32283744. 
 

Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 333 
Vitórias Clássicas – 89 (26,73%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 86 
 

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

 
10 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 362 
Vitórias Clássicas - 32 

 
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 
 
 
 
 

 


