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Huellas de Arena reaparece no GP Henrique de Toledo Lara (G3) 
 

  
Huellas de Arena chegou na Gávea trazendo na bagagem vitória clássica no Cristal 

 
A três anos Huellas de Arena enfrenta as mais velhas no Grande Prêmio 
Henrique de Toledo Lara (G3) uma das muitas atrações do final de semana 
turfístico na Gávea. Huellas de Arena (Arambaré e Ki-Mensageira, por 
Mensageiro Alado, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do 
Stud Casablanca) ficou de fora do GP Diana (G1) em razão de contratempo, 
mas recuperada reaparece no trial carioca para o GP Osaf, prova de Grupo 1 
que integra o Festival do GP São Paulo no próximo mês de maio. Huellas de 
Arena finalizou em segundo na milha do GP Henrique Possolo (G1), batida nos 
últimos metros por Old Tune que corre no domingo pelo título de tríplice 
coroada. O destaque da prova é Ventura Baby, que reaparece depois de 
vencer o GP Oswaldo Aranha no mês de novembro e conquistar a Copa de 
Prata de 2011. Huellas de Arena, Via Blue, que vem de bom segundo em prova 
da programação clássica, e a americana May Be Now são as diferenças. Licca- 



Chan, primeira líder da geração 2008, com vitórias clássicas na Gávea e 
Cidade Jardim, a americana Forever Snow e Une Autre Etoile (também está 
inscrita na terceira prova da tríplice coroa) completam o campo da prova. 
 
GP Artigas (G2) foi adiado em decorrência da gripe equina no Uruguai 
 

 
Adiamento do GP Artigas muda planejamento das corridas de Hermano Lô 
 

Em razão da gripe eqüina que afetou os cavalos em treinamento em Maroñas o 
GP General Artigas (G2) foi transferido do dia 15 de maio para o dia 10 de 
junho, mantida a premiação milionária de aproximadamente R$ 240 mil. 
Hermano Lô foi afetado pela gripe e teve a sua preparação interrompida. Sem 
tempo para correr o Clássico Las Piedras (L) marcado para a data original do 
Artigas, Hermano Lô (Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) deve reaparecer 
no Clássico Invasor, em 2.000 metros, prova de handicap que será disputada 
no dia 28 de abril. Outras alternativas são as provas para fundistas de até 3 
vitórias programadas para os dias 5 e 12 de maio em 1.700 metros. 
  

Urucum vence mais uma na Gávea 
 

http://www.maronas.com.uy/hnnoticiaj1.aspx?13011,9


 
Urucum superou Orfeo em reta bastante disputada 

 

O cinco anos Urucum (Torrential e Bambina Mia, por Skywalker, de criação do 
Haras Santa Rita da Serra e de propriedade de seu criador em parceria com o 
Stud Casablanca), mesmo na ligação, obteve nova vitória em prova disputada 
na distância de 1.400 metros na Gávea. Muito bem apresentado por Leopoldo 
Cury e contando com inspirada direção de A. Correa, Urucum ultrapassou nos 
últimos metros o tordilho Orfeo, com quem protagonizou um páreo a parte 
durante toda a reta final. Foi a quinta vitória de Urucum, sendo três na Gávea e 
duas clássicas no Cristal. 
 
Hecho A La Mano e Holandiano correm provas comuns como teste para a 
tríplice coroa 
 
Os três anos Hecho A la Mano e Holandiano reaparecem nesta quinta-feira no 
Cristal em provas reservadas para produtos de 3 anos até uma vitória. 
Holandiano (Ibero e Baianta, por Just Us, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca em parceria com Caio Zogbi 
Vitória) corre em pista de grama na distância de 1.300 metros. Mesmo não 
tendo produzido boas corridas na relva (estaria melhor situado em pista de 
areia), caso repita sua última exibição pode vencer. Seus principais adversários 
são Silver Arrow e El Purse. Hecho A La Mano (Dubai Dust e Hand Made, por 
Exile King, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade de Luiz 



Fernando Moreira em parceria com Flávio Obino Filho) corre páreo em 1.300 
metros em pista de areia. Vem de secundar Herói Fon no Clássico Arthur 
Schiel e corre com grandes chances. Seu principal adversário é King Shu, que 
pintou como um dos melhores da geração e parece recuperado. A potranca 
Duquesa Mary não pode ser desprezada. Completam o campo da prova Little 
Bomb, Big Ika, Foco, Ivete Sengalo e Águia Máxima. As duas provas servem 
para Hecho A La Mano e Holandiano como ensaio para o GP Breno Caldas 
(primeira prova da tríplice coroa). Dependendo do desempenho dos potros 
serão ou não confirmados para o clássico do dia 26 de abril. 
 
Il Brutto faz seu debut no Cristal 
 

A prova de abertura da reunião da próxima quinta-feira no Cristal é uma 
eliminatória para produtos de dois anos. Entre os inscritos está Il Brutto, um 
filho de Guerreiro King e Fora de Série, por Irish Fighter, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca que debuta com treinos 
apenas regulares. Seus adversários são Usain Thunder, Sinos do Rio, Picumã 
e Abonatto. 
 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 

Campanha 
 
Grécia Azul (Public Purse e Yes Grêmio, por Exile King) – 4 anos com uma 
vitória no Cristal. Irmã materna do champion 2yo no Cristal Hermano Lô, 
vencedor de duas provas clássicas, incluindo listed race e colocado em provas 
de Grupo no Cristal e em Maroñas. Sua mãe também foi líder da sua geração 
vencendo entre outros clássicos o GP Taça de Cristal (L). Linha materna de So 
Fever, Caio de Naranjos e dos craques uruguaios Chocon, Cascabel e 
Retintin. Seu pai Public Purse é um dos destaques da criação brasileira. 
Oferecida para corrida, mas com indicação para a reprodução – R$ 8.000,00. 
 
Gato Azul (Confidential Talk e Fora de Série, por Irish Fighter) – 4 anos com 
três vitórias no Cristal. Pega páreo de perdedores na Gávea e em Cidade 
Jardim – R$ 5.000,00 
 
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 estréia 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 estréia 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, ganhador aos dois anos no Cristal, 2º no Clássico Arthur Schiel e 
candidato a tríplice coroa gaúcha. 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 - 338 
Vitórias Clássicas – 90 (26,63%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 87 
 

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

 
10 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 367 
Vitórias Clássicas - 33 

 
Campeão da estatística geral de criadores no Cristal (2011) 

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

Geração 2008 (2011) 
Campeão por aproveitamento das estatísticas de criadores no Cristal 

(2008) 
 

2 recordes na Gávea e 1 em Campos 
 
 
 
 



 


