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Namable vence e garante 16º recorde do Stud Casablanca 
 

 
Namable impressionou baixando em 8/10 o recorde dos 1.100 metros 
 

Mais uma vez enfrentando os machos em prova de pesos especiais a velocista 
Namable não tomou conhecimento dos adversários, venceu de ponta a ponta, 
e se deu ao luxo de baixar em 8/10 o recorde da distância que pertencia a Joe 
Grant (Stud Cacique Crocket – Antônio Quintella e Flávio Obino Filho). Com o 
retorno de M. B. Souza ao seu dorso a filha de Tiger Heart e Elfishness 
desenvolveu tudo o que pode e sabe deixando Desejado Guest e Andy Dodge 
a mais de quatro corpos. O tempo para os 1.100 metros foi de 1m6s5/10. 
Excelente o preparo de Hermínio Machado. A ganhadora pertence ao Stud 
Casablanca e Caio Z. Vitória e chega a sua nona vitória (5 na Gávea, sendo 
uma clássica, e 4 no Cristal). 
 
Com a marca estabelecida por Namable agora são 16 (dezesseis) os recordes 
anotados por cavalos do Stud Casablanca & Cia. no Hipódromo do Cristal. 
 
Na abertura do Festival do Bento, Kacique Fon é uma das forças no 
Nestor de Magalhães 



 

 
Kacique Fon mantém excelente forma e corre com grandes chances o Clássico Nestor de 
Magalhães 

 

Está de parabéns o Jockey Club do Rio Grande do Sul pelos excelentes 
programas que organizou para o Festival do GP Bento Gonçalves. São 24 
páreos e 242 cavalos inscritos. Interessante é que nesta semana o JCSP, que 
teve na programação duas provas de Grupo 1 (tríplices coroas) e outra de G2, 
organizou apenas 20 páreos com 171 inscrições. Os números mostram a 
pujança do turfe do Rio Grande do Sul e em especial de Porto Alegre. 
  
O Festival inicia com o Clássico Nestor Cavalcanti de Magalhães em 1.800 
metros pista de areia. Kacique Fon (Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca), que 
vem de segundo para Save The Tiger no GP Protetora do Turfe (L) é um dos 
nomes da prova. No mesmo nível de Kacique Fon, que será pilotado por A. 
Gulart, estão Mr. Tide, Imprudent Marsh (estes dois suplentes no campo do GP 
Bento Gonçalves), Stephan e o estreante Enyemah. Completam o campo da 
prova Black Wind, Rei do Tango, Allusive Band, Dudu Debe, Ataque Fatal 
(voltou correndo muito) e Northland. 
 
Viento del Sur defende os interesses do Stud Imortal Tricolor no Prêmio 
Best Magic 
 



 
Acedenir Gulart será o jóquei de Viento del Sur na reunião de quinta feira 

 

Prova espelho do GP Presidente da República, o Prêmio Especial Best Magic 
recebeu o dobro das inscrições anotadas na listed race. O qualificado campo 
apresenta bastante equilíbrio. Viento del Sur (Stud Imortal Tricolor – Ricardo 
Felizzola e Flávio Obino Filho) vem de atuação de luxo quando foi segundo 
para Diesmal no “Oscar Canteiro”, será mais uma vez dirigido por A. Gulart, e 
mesmo tendo sofrido contratempos após aquela atuação é o nome a ser 
batido. Seu principal adversário, principalmente em raia encharcada, é Colmar. 
Sargento Mor, recuperando a sua melhor forma, e o potro Hipólogo podem ser 
as surpresas da prova. Completam o campo do prêmio especial Nikolic, Push 
Botton, Double Effect, Xá das Cinco, Jonas Trick, Victory Hall, Zepellim e 
Hippopotamus.  
 
Namable tenta repetição no Prêmio Amor Gitano 
 
Outro destaque da programação de quinta feira é o Prêmio Especial Amor 
Gitano, prova espelho do GP ABCPCC, em 1.000 metros pista de areia. 
Namable que vem de registrar o novo recordo dos 1.100 metros, larga pela 
parte mais curta da raia e tentará se aproveitar de sua velocidade inicial para 
obter mais uma vitória no Cristal. Tem contra ela o fato de ter corrido há sete 
dias em prova em que se empregou para bater o novo recorde da distância. A 
filha de Tiger Heart não terá vida fácil, pois bons velocistas estão inscritos na 
prova. Batenamadeira, John Song, Dá-Lhe Ruck e Kempes parecem ser os 
principais adversários da recordista. Completam o campo da prova Dama 
Instigante (vem de vitória clássica e vai muito leve), Yaroslav, Falastrão, Novak, 
Nayong, Céu claro e Karat. Quebra-Molas e Jet Set são os suplentes. M. B. 
Souza estará mais uma vez no dorso da pupila de Hermínio Machado 
 



Nas provas comuns Oahu e Hermano Lô 
 
O Stud Casablanca & Cia. tem ainda outras duas inscrições na reunião de 
quinta-feira. A ganhadora de listed race em Cidade Jardim Oahu (Haras 
Louveira e Stud Casablanca) corre páreo de turma tendo como principal 
adversária a tordilha Dawa e pode obter o seu primeiro triunfo no Cristal. Quem 
reaparece forçando turma é o líder de geração Hermano Lô. Está uma pintura, 
enfrenta prova encorpada, mas pela categoria pode passar por cima da 
inatividade e vencer o páreo. Hermano Lô será licitado em leilão que ocorre 
antes da reunião turfística e já poderá envergar a farda de seu novo 
proprietário na corrida de quinta feira. 
 
 

Filhos de Tokay encantam no Capela de Santana 
 

 
Filha de Tokay e Flying Bullet com cinco dias de vida 



 
Mais dois produtos de Tokay nasceram no Haras Capela de Santana e 
impressionam pela estampa e conformação. Os dois nasceram com 60 kg. O 
potro com 1m8cm e a potranca com 1m11cm. A fêmea é uma filha da 
semiclássica Flying Bullet (Magical Mille) e o potro filho da ganhadora clássica 
no Brasil e no Uruguai Vitória Sagrada. 
 

 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 405 
Vitórias Clássicas – 105 (25,92%) 
Vitórias Clássicas Cristal - 102 

 
Tetra Campeão das estatísticas de proprietários  no Cristal (2000, 2001, 

2002 e 2006) 
 

16 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 417 
Vitórias Clássicas - 39 

 
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 

 
 
 
 
 

 

 


