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Iabud busca nova vitória clássica no “Alencar” 
No Clássico Antônio Demarchi Chula Joe Grant defende as cores do Stud Cacique Crocket 
Historiademor vence mais uma no Cristal 
Casablanca e Cia a 5 triunfos clássicos da vitória nº 100 
Capela de Santana a 5 vitória da de nº 400 
Potros da Geração “K” já estão no Cristal 
Karkaroff um Silent Times irmão das ganhadoras clássicas Honfleur e Iabud 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 

Katowice garante para o Stud Casablanca o tetra no “Ministro da 
Agricultura” 
 
T. Trotta 

 

Katowice segue preparação para o GP Protetora do Turfe 2013. Confira o replay aqui.  

Dada a largada para o Clássico Ministro da Agricultura, prova principal da 
reunião diurna da última sexta-feira no Cristal, o potro Valentinus fez questão 
da liderança, com Nhoque acelerado na segunda colocação e que acabou por 
desgarrar na primeira curva levando com ele Katowice. Ask Me Note e 
Hermano Lô corriam próximos em um ritmo forte para a distância. Os demais 
competidores eram mantidos bem afastados, inclusive os bem cotados Escrow 
e Double Effect. As posições permaneceram inalteradas até os 700 metros 
finais quando Nhoque renunciou a luta e Katowice e Hermano Lô partiram para 
cima do até então líder passando pelo potro sem luta. Nos quatrocentos metros 
finais Hermano Lô cansou, Ask me Note tentou tímida atropelada e Katowice 
se desvencilhou sem maiores dificuldades de seus adversários, sempre 
ajustado por Cristiano Machado. Nos metros finais os competidores Escrow e 
Double Effect fizeram uma tentativa final de aproximação, mas Katowice cruzou 

http://www.jockeyrs.com.br/images/stories/katowice_classico_ministro_agricultura_2013.JPG
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MCfb-5EoTH8


o disco com folga de dois corpos sobre seus adversários que chegaram nesta 
ordem. Hermano Lô em corrida bem abaixo de suas potencialidades finalizou 
fora do placar. Katowice é um quatro anos, filho de Hibernian Rhapsody e Cat 
Scan, por Midnight Tiger, de criação do Haras São Quirino em parceria com 
Arthur Mendes e pertence ao Stud Casablanca em parceria com Caio Zogbi 
Vitória. Foi a terceira vitória do vistoso alazão e a primeira na esfera clássica. 
 
Katowice foi apresentado em excelente condições por Hermínio Machado e 
passou no primeiro teste para o GP Protetora do Turfe 2013. Antes deste 
compromisso deverá participar em agosto do Clássico A. J. Peixoto de Castro. 
 

O Stud Casablanca obteve com Katowice o tetra campeonato da prova, tendo 
vencido as três últimas edições. As vitórias foram conquistadas por Mucho 
Dinero (2004), Urucum (2010) e Hermano Lô (2012). 
 
 

Iabud busca nova vitória clássica no “Alencar” 
 
T. Trotta 

 

Iabud entra em pista em busca de nova vitória clássica. Confira o replay da última vitória 
clássica de Iabud 

Com a presença do Presidente da Comissão de Corridas do JCB, Luiz 
Fernando Alencar, será disputado na próxima quinta-feira no Cristal o Clássico 
Armando e Carlos Alencar na distância de 1.300 metros em pista de areia. A 
alazã Iabud (Dubai Dust e Nhaçanã, por Clackson, de criação do Haras Capela 
de Santana e propriedade do Stud Casablanca), que vem de vencer o Clássico 
Câmara Municipal entra em pista como uma das forças da competição. Terá 
em First At Last (que lhe derrotou no Clássico Emanoel Patta) e em True Cat, 
inimigas de respeito. Completam o campo da prova Sombra da Noite, Estrela 
D’água, Violet Red (enfrenta as mais velhas com vantagem no peso) e 
Bellamore. 
 
O Stud Casablanca e Cia já venceram esta prova quando a chamada era outra, 
através de Nosso Dasher (2003). 
 

http://www.jockeyrs.com.br/images/stories/iabud_classico_camara_municipal_2013.jpg
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dUhcjN1A3bQ


No Clássico Antônio Demarchi Chula Joe Grant defende as cores do Stud 
Cacique Crocket 
 
Outra atração desta semana no Cristal é o Clássico Antônio Demarchi Chula 
que reunirá os melhores corredores de distâncias curtas de Porto Alegre. O 
veterano Ptvalentine divide o favoritismo com Um Colosso. O quatro anos Joe 
Grant, que estreou no Cristal com um segundo em páreo de turma, faz a sua 
primeira incursão clássica. O filho de Christine’s Outlaw, de criação do Haras 
Campestre, tenta repetir o que fez no passado o tordilho Cacique Crocket que 
dá nome ao stud formado pelos proprietários de Joe Grant. Cacique Crocket foi 
o melhor velocista em pista de areia de sua época em Porto Alegre. Iniciou 
campanha em Cidade Jardim e na Gávea, defendendo os interesses do Stud 
Quintella e depois foi adquirido pelo Stud Casablanca, se tronando imbatível na 
pista de areia do Cristal (oito corridas e oito vitória, sendo cinco clássicas e um 
recorde). Joe Grant é de propriedade da parceira Stud Casablanca\Stud 
Quintella. Completam o campo da prova Orgoglio, Hortencio (vai aliviado no 
peso), Olho no Disco, Martelo do Binha e Eche. 
 
O Clássico Antônio Demarchi Chula já foi vencido pelo Stud Casablanca & Cia 
através de Vitória Sagrada. 
 
Historiademor vence mais uma no Cristal 
 
Apenas Historiadeamor e Ilê Lavezzi paticiparam de provas comuns nesta 
semana, tendo Historiadeamor obtido de salto a salto a sua segunda vitória no 
Crisltal. Ilê Lavezzi finalizou descolocada. Historiadeamor é uma filha de Ibero 
e Chelsea, por Hampstead, de criação do Haras Capela de Santana e 
propriedade do Stud Casablanca. Com a chegada dos potros da nova geração 
no Cristal e em razão do número grande de competidores já alojados na 
Gávea, Historiadeamor está sendo oferecida para venda para prosseguimento 
de campanha no centro do país (pega o sem vitória). 
 
Esta semana participam de provas comuns do Cristal  Imposible (boas chances 
de vitória) e I Can (vai produzir melhor do que no seu reaparecimento). Na 
Gávea, Hecho A La Mano estréia com chances de vitória na segunda-feira. 
 
Contagens Regressivas 
 

Casablanca & Cia a 5 triunfos clássicos da vitória nº 100 
Capela de Santana a 5 vitória da de nº 400 
 
Potros da Geração “K” já estão no Cristal 
 



Oito dos doze potros criados pelo Haras Capela de Santana da Geração 2011 
(Geração K) já estão alojados no Cristal. A cada edição um potro será 
apresentado.  
 
Karkaroff um Silent Times irmão das ganhadoras clássicas Honfleur e 
Iabud 
 
Hermes Martins 

 

Karkaroff, nascido em 5 de setembro, é um castanho filho de Silent Times (pai 
de Undostais em sua primeira geração brasileira) e Nhaçanã, por Clackson. 
Sua mãe, com duas vitórias, tem três filhos em idade de corrida. Sua primeira 
cria, Grifinória Mind (Suspicious Mind), acidentou-se e é hoje reprodutora do 
Haras Pasuvi. Honfleur (Ibero) foi a primeira líder de sua geração no Cristal, 
tendo vencido os Clássicos Oswaldo Aranha e Armando Hofmeister, finalizando 



em segundo no GP Taça de Cristal (L). O outro produto é Iabud (Dubai Dust) 
recente ganhadora do Clássico Câmara Municipal. 
 
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 
Reprodução 
 
Grécia Azul (Public Purse e Yes Grêmio, por Exile King) – 2007 – Ganhadora 
no Cristal, prenhe de Poetisch (primeira temporada na reprodução). Sua mãe 
foi a craque de sua geração no Cristal vencendo o GP Taça de Cristal (L). Com 
dois filhos corridos também é mãe de Hermano Lô, líder da sua geração, 
ganhador do GP Taça de Cristal (L) e com colocações em provas de Grupo 1 
no Uruguai – R$ 6.000,00 
 
Fantasma (Notation e Ki-Mensageira, por Mensageiro Alado) – 2006 – 3 
vitórias entre Cristal e Gávea, colocada em listed race, irmã materna de Huellas 
de Arena, líder de sua geração em pista de grama no Cristal e com colocações 
em prova de grupo na Gávea, inclusive 2º a meio corpo de Old Tune no GP 
Henrique Posolo (1ª Prova da Tríplice Coroa da Gávea). Seu primeiro produto 
é da geração de 2012 e está vazia – R$ 6.000,00 
 
Treinamento 
 
Históriadeamor (Ibero e Chelsea, por Hampstead) – 2008 – Em suas três 
últimas apresentações no Cristal obteve duas vitórias e um segundo lugar. 
Pega o perdedor na Gávea e Cidade Jardim. Alojada com Hermínio Machado 
no Cristal - R$ 5.000,00. Veja a última vitória 
http://www.jockeyrs.com.br/galeria/videos.html?task=videodirectlink&id=1817 
 
Hi-Five (Dubai Dust e So Fever, por Exile King) – 2008 – 3 vitórias no Cristal e 
ganhador de estréia na Gávea. Em sua segunda exibição foi segundo no 5 
anos até uma vitória em pista de grama. Alojado com Leo Cury – R$ 8.000,00. 
Veja a última atuação.  
https://www.jcb.com.br/Repositorio/Repositorio/Videos/GA070713PAREO09.w
mv 
 
Il Brutto (Guerreiro King e Fora de Série, por Irish Fighter) – 2009 – Ganhador 
no Cristal. Alojado com Hermínio Machado – R$ 5.000,00.  
 
Ilê Lavezzi (Dubai Dust e Brisa, por Fast Gold – 2009 – Colocações no Cristal 
inclusive no GP Diana (L). Filha da ganhadora clássica Brisa (GP Luiz 
Fernando Cirne Lima), integrante da melhor linha materna do Haras Louveira. 
Ilê Lavezzi é irmã materna do multiclássico Herói Fon. Oferecida para 
treinamento (raça de grama e a pista do Cristal está em reformas) e 
reprodução. Alojada com Gerson Fernandes – R$ 5.000,00 

http://www.jockeyrs.com.br/galeria/videos.html?task=videodirectlink&id=1817


 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 364 
Vitórias Clássicas – 95 (26,10%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 92 
 

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

 
10 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 395 
Vitórias Clássicas - 37 

 
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) 
Vice-Campeão da estatística geral de criadores no Cristal (2013) 

 
2 recordes na Gávea e 1 em Campos 

 
 
 
 


