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Joe Grant vence Cunha Rasgado no Cristal 
 

Batismo clássico de Joe Grant no Cristal  
 
A principal atração da reunião turfística do Jockey Club do Rio Grande do Sul, 
na última quinta feira, foi o Clássico Presidente José Cunha Rasgado, na 
distância de 1.100 metros em pista de areia, reservado para produtos de três 
anos e mais idade. Desprezado nas apostas, o castanho Joe Grant não tomou 



conhecimento dos adversários e venceu com autoridade a prova clássica. 
Mesmo sem acertar o pulo de partida, cem metros após a largada Joe Grant, 
por fora de todos, já assumia a ponta e abriu folga de cinco corpos sobre seus 
oponentes. Bem dosado por Marcílio Costa na reta de chegada, chegou ao 
disco com dois corpos sobre o potro Avante Solo, no excelente tempo de 
1m05s40. Joe Grant é um filho de Christine’s Outlaw e Garota Luiza, por 
Tokatee, de criação do modelar Haras Campestre e de propriedade do Stud 
Cacique Crocket, da parceria Antônio Quintella e Flávio Obino Filho. Foi a 
segunda vitória de Joe Grant (Gávea e Cristal) e a primeira na esfera clássica. 
Foi apresentado em excelentes condições por Hermínio Machado, constando 
no programa o nome do treinador A. Soares.  
 
Herói Fon foi segundo no Oscar Canteiro 
 

 
Herói Fon em boa atuação escolta o interminável Ask Me Not na milha do Protetora 

 

O Clássico Oscar Canteiro, segunda prova em importância do Festival do GP 
Protetora do Turfe, teve no veterano craque Ask Me Not o seu fácil ganhador 
em tempo próximo ao record de Conde Vic (corria defendendo os interesses do 
Stud Obino & Cirne Lima). O castanho Herói Fon (Public Purse e Brisa, por 
Fast Gold, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca), mesmo em pista de areia leve, fez grande apresentação 
finalizando na segunda colocação. Herói Fon segue no Cristal e deverá 
reaparecer no Clássico Prefeito Municipal, em 1.609 metros, quando deverá 



correr em parelha com Tokay que está sendo preparado para estrear nesta 
mesma prova. 
  
Hermano Lô já está na Gávea 
 
O cinco anos Hermano Lô (Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) já 
está na Gávea, aos cuidados de Leopoldo Cury, onde seguirá campanha. 
Hermano Lô foi o líder de sua geração no Cristal, tendo vencido o GP Taça de 
Cristal (L) e o Clássico Leonel Faro, e finalizado em segundo no GP Copa 
ABCPCC Regional (G3). Levado para Montevideo participou da tríplice coroa 
uruguaia, tendo se colocado três vezes em provas de Grupo 1 e 2. No retorno 
ao Cristal venceu o Clássico Ministro da Agricultura, mas em suas últimas 
exibições esteve irreconhecível. 
  
Iabud fica no Cristal 
 
A vencedora do Clássico Assembléia Legislativa Iabud (Dubai Dust e Nhaçanã, 
por Clackson, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca) teve adiada a sua ida para a Gávea. Como o total de somas 
ganhas em primeiro lugar levaria a enturmação entre as já ganhadoras, a idéia 
e participar de provas de pesos especiais e do calendário clássico do Cristal 
neste segundo semestre, deixando a ida para a virada do ano. 
 
Nesta semana apenas provas comuns 
 
Nenhum cavalo do Stud Casablanca & Cia. está inscrito para as provas do 
calendário clássico que se disputam neste final de semana no Brasil. Na 
Gávea, Grecco Sim, Hecho A La Mano e Hi-Five correm com boas chances de 
vitória. No Cristal a atração é a estréia do potro Jim Fon (Crimson Tide e So 
Fever, por Exile King) e o reaparecimento de Jack-Jack. 
 
Contagens Regressivas 
 

Casablanca & Cia a 4 triunfos clássicos da vitória nº 100 
Capela de Santana a 4 vitórias da de nº 400 
 
Kruela Kruel uma Public Purse em linha materna São José e Expedictus 
 



 
Hermes Martins 
 
Kruela Kruel, nascida em 22 de agosto de 2011, é uma castanha escura filha 
de Public Purse e Chelsea, por Hampstead e Salviana, por Itajara. Sua mãe, 
criada no Haras São José e Expedictus), produziu os semiclássicos Furacão Lô 
(3º LR e 4º G3), Barga (2º LR), Lady Corredora (2º LR), Innamorata Mia (2º CL) 
e Kimorena (4º PE). 
 
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 sendo coberta por Poetisch – R$ 6.000,00 
 
Treinamento 
 
Históriadeamor (Ibero e Chelsea, por Hampstead) – 2008 – Duas vitórias no 
Cristal. Pega o perdedor na Gávea e Cidade Jardim. Alojada com Hermínio 
Machado no Cristal - R$ 3.000,00 (aceita troca por outro produto caso a égua 
seja levada para a Gávea ou Cidade Jardim).  
 
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. 
Inscrito esta semana. 
 
Hecho A La Mano (Dubai Dust e Hand Made, por Exile King) – 2008 – 3 
vitórias no Cristal e ganhador na Gávea. Venceu na turma de 5 anos e uma 
vitória e tem direito a outra vitória na mesma turma. Alojado com Leo Cury – R$ 
8.000,00. Inscrito esta semana. 
 
Il Brutto (Guerreiro King e Fora de Série, por Irish Fighter) – 2009 – Ganhador 
no Cristal. Alojado com Hermínio Machado – R$ 5.000,00.  
 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 366 
Vitórias Clássicas – 96 (26,23%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 93 
 

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

 
10 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 396 
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 

 
 
 
 


