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Hastapopoulos, Herói Fon e Hecho a La Mano no preparatório da tríplice 
coroa 
 

 
Hastapopoulos corre preparatória para a tríplice coroa gaúcha 
 

A principal atração da reunião do próximo dia 2 de fevereiro no Hipódromo do 
Cristal é o Clássico Arthur Schiel (1.609 metros em pista de areia) prova 
preparatória para o GP Breno Caldas (primeira prova da tríplice coroa gaúcha). 
Apenas seis potros foram inscritos. O mais categorizado do lote é 
Hastapopoulos (Ibero e Socialite, por Choctaw Ridge, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade da parceria Stud Casablanca e Stud Final) 
que venceu o GP Copa ABCPCC Regional (G3). Muito veloz, reapareceu 
recentemente em clássico com os mais velhos na pista de grama e não 
reproduziu o seu desempenho no GP. Ainda não está no auge da forma, mas 
terá novamente no seu dorso seu jóquei preferencial (Cristiano Machado) e 
assim pode largar e liquidar a prova. Petalo de Fiato, do Stud Duplo Ouro (o 
principal candidato da coudelaria para a tríplice coroa – Campo D’una – ficou 
na cocheira) é o principal adversário. Depois de escoltar Hermano Lô no GP 
Taça de Cristal reapareceu recentemente com boa vitória entre os ganhadores 
de uma corrida. Net Boy (faixa de Petalo de Fiato) e Herói Fon (companheiro 
de Hastapopoulos) também são nomes a serem respeitados. Net Boy depois 



de vitória autoritária entre os potros ganhadores foi para a Gávea e não se 
adaptou, retornando para Porto Alegre. Herói Fon (Public Purse e Brisa, por 
Fast Gold, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca), bem mais ajuizado, atua pela primeira vez na milha e contou com 
a preferência de M. B. Costa. 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) e o estreante Sky Night completam o campo da prova. 
 
Imposible tenta a primeira vitória para a Geração “I” 
 
Imposible (Mensageiro Alado e So Fever, por Exile King, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) fez boa estréia na 
primeira prova da geração, quando escoltou Agyness. Já corrida e em evolução 
surge como favorita para vencer a prova inaugural da reunião gaúcha do dia 2 
de fevereiro. Suas principais adversárias parecem ser Absolut Ridge e Guria da 
Barra que foram terceira e quarta colocadas na mesma prova, sendo que a 
última teve percalços no percurso. Completam o campo da prova as estreiantes 
Roseira e Musculosa e Eye Candy. 
 
Capela de Santana comemora estatística nacional de criadores da 
Geração 2008 
 
Com o encerramento do ano de 2011, foram divulgadas pela ABCPCC as 
estatísticas nacionais da Geração 2008. O campeão entre os criadores por 
somas ganhas foi o Haras Santa Maria de Araras com R$ 1.336.851,00. O 
Haras Capela de Santana foi o campeão por aproveitamento, com 80% de 
produtos ganhadores (oito dos dez potros que correram venceram), 
considerados criadores com seis ou mais cavalos corridos. Na segunda 
colocação ficaram empatados os Haras Curitibano e Maluga com 75% de 
aproveitamento. O índice do Capela seria ainda maior caso fosse considerado 
o potro Sublime Blue, criado pelo Capela para o Stud Sublime. Neste caso o 
percentual subiria para 81,82%. O prêmio médio por produto do Capela foi de 
R$ 15.150,10 (nas estatísticas oficiais aparece R$ 13.550,10, por não terem 
sido computados os bônus pagos pelo JCRGS aos vencedores de dois anos). 
O valor é bastante significativo, quando lembramos que os cavalos correram no 
Cristal, com prêmios inferiores aos do centro do país. O campeão Haras Santa 
Maria de Araras, por exemplo, alcançou um prêmio médio por produto (R$ 
12.153,19).inferior ao do Haras Capela de Santana. 
  
Merece destaque que a Geração 2008 (Geração “H”) do Haras Capela de 
Santana é composta de dez cavalos, ou seja, 100% dos produtos correram. 
Apenas Horcrux e Historiadeamor não venceram. A primeira se acidentou em 
sua segunda apresentação, quando foi terceira colocada no Clássico Oswaldo 
Aranha e Historiadeamor chegou a obter um segundo lugar. Todos os produtos 
estrearam antes da virada dos 2 para os 3 anos. 



 
Os responsáveis pela conquista foram os ganhadores clássicos Hastapopoulos 
(G3), Hermano Lô (L e líder da geração), Honfleur (primeira líder da geração), 
Huellas de Arena (líder da geração em pista de grama), os colocados clássicos 
Herói Fon e Horcrux, os ganhadores Hi-Five, Holandiano e Hecho A La Mano, 
e a colocada (placê) Historiadeamor. 
 
A comemoração do feito será em março no Haras Capela de Santana, ocasião 
em que será apresentada a Geração “J” (apenas seis animais) e a Geração “K” 
– com doze produtos que provavelmente será comercializada em parelhas 
(metade ficará com o criador) em 2013. 
 
Huellas de Arena entre as 14 que pagaram o “added” para o GP Henrique 
Possolo (G1) 
 

 
Líder na grama do Cristal, Huellas de Arena corre o GP Henrique Possolo 
 

Quatorze potrancas pagaram a primeira parcela do “added” para o GP 
Henrique Possolo (1ª prova da tríplice coroa de potrancas) que será realizado 
na Gávea no próximo dia 11 de fevereiro. O destaque é para Old Tune, 
ganhadora de G1 e vencedora do GP preparatório. A representante paulista 
será a ganhadora clássica Questa Afleet. As também ganhadoras clássicas I 
Scream, Pró Memória, Licca-Chan, Jet Queen, Vitrolle (invicta) e Huellas de 
Arena (Arambaré e Ki Mensageira, por Mensageiro Alado, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca)  estão pré-inscrita. 
Outras atrações são a argentina Kiss Me Dear e a americana Forever Snow, 
invicta na Gávea, além de Vostro Amore, Unique Zuca, Vitela e Desejado Ape. 
 
Grecco Sim retorna de temporada de descanso no haras 
 



Líder da geração gaúcha de 2007, o alazão Grecco Sim (Christine’s Outlaw e 
Baianta, por Just Us, criação do Haras Capela de Santana e propriedade de 
Caio Z. Vitória e Flavio Obino), ganhador do GP Taça de Cristal (L) e das duas 
primeiras etapas da tríplice coroa gaúcha, retornou ao Cristal depois de três 
meses de descanso no Haras Capela de Santana. Ficará trinta dias aos 
cuidados de Hermínio Machado e depois seguirá para a Gávea onde 
continuará a sua campanha. 
 
 
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 
duas vitórias no Cristal. Depois de vencer no tempo incomum de 1m32s3/10 
para os 1.500 metros, está disputando provas até duas vitórias no Cristal. Pega 
páreo de perdedores na Gávea e em Cidade Jardim – R$ 6.000,00 
 
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, da atual geração, e já ganhador no Cristal. 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 - 334 
Vitórias Clássicas – 89 (26,65%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 86 
 

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

 
10 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 365 
Vitórias Clássicas - 32 

 
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 
 
 
 
 

 


