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Imposible reaparece no Clássico Imprensa 
 

 
Imposible formou dupla no Domingos da Costa Lino 
 

Dezesseis éguas foram anotadas no Clássico Imprensa - 1.300 metros na pista 
de grama -, principal atração da próxima quinta-feira no Hipódromo do Cristal. 
Como o limite é de onze, cinco são suplentes. Upper Division não vem 
respeitando turma, tem vitória na relva de Cidade Jardim, e parece ser o nome 
a ser batido em qualquer das pistas. Quota Famous é outra que aprecia o 
gramado e surge como a segunda força. As estreantes Fruta Proibida e 
Duchess Drive trazem vitórias de São Paulo. Aliviadas no peso as potrancas 
Una Speed e Imposible (Mensageiro Alado e So Fever, por Exile King, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) 
tentam surpreender. Completam o campo da prova Go For Gold, Allia, Legal 
Tigress, Vampata e Faca Amolada. As suplentes são Sonata Nostra, Zoé, 
Bounzinha, Ylle Di Josefine e Lady Lully. Destaque-se que a definição dos 
suplentes não seguiu nenhum critério lógico e o regulamento, mesmo 
solicitado, não foi disponibilizado pelo JCRGS. Lamentável.... 



 
O Clássico Imprensa já foi vencido em quatro oportunidades pelo Stud 
Casablanca & Cia., através de Gárgula (formato atual), L’Enfant Gate, It´s 
Tricolore e Cacique Cauê. 
 
Hermano Lô está confirmado no GP Presidente da República 
 
Hermano Lô (Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) segue sendo 
preparado para participar do GP Presidente da República (L), prova na milha 
que integra o meeting do GP Bento Gonçalves. Voltando para a milha Hermano 
Lô foi quarto para Ask Me Not no Clássico Prefeito Municipal, prova em que 
aceitou luta suicida com Van Delden. Melhor adaptado a distância e correndo 
sem pressa Hermano Lô tem chances de se recuperar no GP de novembro. 
 
 
Conheça os cavalos do Casablanca oferecidos no leilão do Bento 2012 
 
Com o objetivo de abrir vagas para os potros da nova geração em suas 
cocheiras no Cristal, o Stud Casablanca aproveitará o Leilão de Cavalos em 
Treinamento do GP Bento Gonçalves para promover uma redução de plantel, 
vendendo sete produtos. 
 
Três dos cavalos da Geração “H” que garantiram a estatística nacional de 
criadores por aproveitamento ao Haras Capela de Santana em 2011 estão 
anotados: Holandiano, Hi-Five e Historiadeamor. 
 
Holandiano, 460 kg, filho de Ibero e Baianta, por Just Us, é um cavalo de 
quatro anos que tem tudo para desenvolver proveitosa campanha na Gávea ou 
Cidade Jardim. Com duas vitórias no Cristal, vem correndo com destaque em 
provas de pesos especiais, tendo colocação clássica na grama. Pode vencer 
mais uma no Cristal e ainda pegará a turma de perdedores no Rio de Janeiro 
ou São Paulo. 
 
Hi-Five, 475kg, filho de Dubai Dust e So Fever, por Exile King,  pintou como um 
dos destaques da geração, mas não tem mantido o mesmo desempenho nas 
suas últimas atuações. Ganhador no Cristal com figurações clássicas está 
próximo de obter a sua segunda vitória. Como deve vencer duas corridas no 
Cristal nos próximos meses, interessa tanto a turfistas locais como poderá ser 
levado para o centro do país onde correrá entre os perdedores de quatro anos. 
 
Historiadeamor, 430kg, por Ibero e Chelsea, por Hampstead, é ainda 
perdedora no Cristal e poderá desenvolver útil campanha em Porto Alegre ou 
nos hipódromos auxiliares como Tablada, Ponta Grossa, Lagoinha e Recife. 
Como é uma filha de Ibero (excepcional avô materno) em égua Hampstead da 



linhagem Paula Machado que repete o cruzamento do craque uruguaio 
Bombero, além de toda uma campanha pela frente, apresenta um bom valor 
residual para a reprodução. 
 
Na próxima edição falaremos mais das outras atrações: Gato Azul (alojado na 
Gávea) e os potros de três anos Il Brutto, I Carly e Impostora 
 
Herói Fon já está na Gávea 
 

 
Herói Fon foi para a Gávea em busca da pista de grama 
 

O quatro anos Herói Fon (Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) já está alojado 
nas cocheiras de Leopoldo Cury na Gávea. Vencedor de quatro corridas no 
Cristal, sendo três na esfera clássica, correrá na turma de uma vitória. 
 
Il Brutto e Innamorata Mia tentam primeira vitória 
 
Nas provas comuns desta quinta-feira no Cristal destaque para os três anos Il 
Brutto e Innamorata Mia. A potranca fez boa estréia finalizando na quarta 
colocação e agora mais madura tem boas chances de vitória em prova 
organizada em 1.300 metros em pista de grama. Il Brutto reapareceu com 
corrida apagada após uma parada de mais de seis meses depois de estréia de 
luxo em que formou a dupla. Espera-se ampla reabilitação. Il Brutto será 



oferecido no Leilão do Bento. Hecho A La Mano que vem correndo bem menos 
do que sabe, pode ser a surpresa na prova de encerramento de quinta-feira. 
 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 
Reprodução 
 
Baianta (Just Us e Daben, por Rhone) – 1997 - Clássica de 12 vitórias, sendo 
7 na Gávea. Seu primeiro produto e o champion 2yo no Cristal Grecco Sim 
(Christine’s Outlaw) ganhador do GP Taça de Cristal/L e das duas primeiras 
etapas da tríplice coroa gaúcha. Seu segundo produto é Holandiano (Ibero) é 
semiclássico no Cristal. Linha materna de Dankaro, Arbencia, Harvards Bay, 
Miss Dourness, Dourness, Danishkada, Coronation, Don Piazzola, Estrela 
Brono, Trampoline, Josefine di Glory, Uly di Josefine, Uniboy di Job e Iedson, 
Comprador tem direito a uma cobertura de Poetisch – R$ 7.000,00 
 
Imperdonabile (Romarin e Vitória Sagrada, por Vício Sagrado) – 2009 – 
Surgiu como um dos melhores produtos da atual geração no Cristal, mas 
sofreu lesão em sua segunda apresentação, estando em descanso no haras 
(poderá ser aproveitada nas pistas – necessita de revisão veterinária – ou na 
reprodução). Filha da primeira líder de sua geração no Cristal e uma das 
melhores velocistas do Uruguai em sua época Vitória Sagrada (duas vitórias 
clássicas em cada um dos países que competiu). É o primeiro produto de 
Vitória Sagrada - R$ 6.000,00 
 
Os contatos poderão ser feitos com Adriane pelo telefone 51 32283744 ou pelo 
email fof@obinoadvogados.com.br. 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 344 
Vitórias Clássicas – 93 (27,03%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 90 
 

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

 
10 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 375 
Vitórias Clássicas - 36 

 
Campeão da estatística geral de criadores no Cristal (2011) 



Campeão da estatística de criadores da nova geração – 2008 - no Cristal 
(2011) 

Campeão por aproveitamento da estatística nacional de produtos da 
Geração 2008 (2011) 

Campeão por aproveitamento da estatística de criadores no Cristal (2008) 
 

2 recordes na Gávea e 1 em Campos 
 
 
 
 


