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Fantasma ganha no Cristal 
 

 
Fantasma, com a farda do Stud Imortal Tricolor, obteve a sua primeira vitória 

 
A potranca de três anos Fantasma (Notation e Ki Mensageira, por Mensageiro 
Alado), de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Imortal 
Tricolor, venceu na última quinta-feira eliminatória no Cristal, superando Reality 
Famous (filha de Jadina Arias, ganhadora clássica defendendo os interesses 
do Stud Casablanca), na distância de 1.100 metros em pista de areia 
encharcada. A ganhadora foi apresentada por Hermínio Machado e Luiz 
Gustavo Acosta foi o seu jóquei. O tempo de 1m8s6/10 foi apenas regular. A 
idéia é reaparecer Fantasma em prova para potrancas de 3 anos com uma 
vitória, preferencialmente em pista de grama (ainda não conhece). 
 
Fon chega pela sexta vez em segundo lugar 
 
Ainda não foi desta vez que Fon (Ski Champ e Fora de Série, por Irish Fighter), 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca, 
deixou a turma dos três anos sem vitória. Obteve na última quinta feira mais um 
segundo lugar, o sexto de sua campanha, e já acumula prêmios superiores aos 



que teria obtido com duas vitórias. O tempo do ganhador foi muito bom para a 
distância dos 1.100 metros: 1m6s7/10. 
 
Eutedareiocéu e Sublime Fitz são as inscrições da semana 
 
Eutedareiocéu (Notation e Ki Mensageira, por Mensageiro Alado), de criação 
do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca é a única 
inscrição da semana no Cristal. Corre em páreo de turma, na distância de 
1.400 metros, e tem boas chances de obter a sua terceira vitória. Seus 
principais inimigos são o ganhador do GP Paraná (G1) Fogonaroupa e Irônico 
Ridge, vencedor da milha do “Protetora” em 2008. No domingo Sublime Fitz 
(Fitzcarraldo e Shizuli), que obteve vitória em sua última apresentação, 
enfrenta a turma de quatro anos até uma vitória na Gávea. O páreo é em 
1.600m na pista de grama. 
 
Flying Bullet na Gávea e Fever Again em Porto Alegre 
 

 
Flying Bullet prosseguirá campanha na Gávea 

 
 
Já está alojada nas cocheiras de Leooldo Cury na Gávea a quatro anos Flying 
Bullet (Magical Mile e Lovely Bagé, por Combé), de criação do Beverly Hills 
Stud e propriedade do Stud Casablanca. Esta quatro anos que obteve quatro 
vitórias e uma colocação clássica em cinco apresentações no Cristal será 
preparada para correr o 4 anos sem vitória na Gávea. Quem retornou ao Cristal 
foi o três anos Fever Again (Bright Again e So Fever, por Exile King), ganhador 



no Cristal e com colocações clássicas, que foi terceiro em sua estréia na 
Gávea, correndo como favorito. Será submetido a ponta de fogo e será 
reiniciado no Cristal por Hermínio Machado. Fever Again é de criação do Haras 
Capela de Santana e defende as cores do Stud Imortal Tricolor. 
 
Garota Mimada não participará do GP Turfe Gaúcho 
 
A potranca de dois anos Garota Mimada (Romarin e Socialite, por Choctaw 
Ridge), de criação do Haras Capela de Santana e propriedade da parceira Stud 
Casablanca e César Cidade Dias, que estava sendo treinada com vistas ao GP 
Turfe Gaúcho, sofreu forte batida na canela criando um sobreosso, sendo 
submetida a ponta de fogo. Assim, está totalmente descartada a sua 
participação no GP Turfe Gaúcho. Garota Mimada repete o cruzamento de 
sucesso (Romarin/Choctaw Ridge) da craque da atual geração e ganhadora da 
primeira prova da tríplice coroa paulista Questing New. O reprodutor Romarin 
nas últimas quatro semanas lidera as estatísticas geral e de produtos de 3 anos 
em Cidade Jardim. Socialite é irmã inteira da ganhadora clássica Valentine 
Days e pertence a mesma linha materna de Defender, Demi Tour, Deep, La 
Rascasse, Instinto Selvagem, Deep Bet, In Sunshine, Montecazza, Pecado 
Capital, Ballet Bolshoi, Ouro de Ponta, Uno e Due, Bring Now Bucks, 
Afeganistão, Norwieck e Guarda Real. 
 
That Summer em forma espetacular 
 
Na última sexta feira That Summer obteve a sua sétima vitória na Gávea, 
vencendo prova de pesos especiais na distância de 1.500 metros, assinalando 
o tempo incomum de 1m32s76. Cruzou o disco com mais de dezesseis corpos 
de vantagem sobre Ptzinho e O Melhor. That Summer está no melhor de sua 
forma e em condições de obter a sua primeira vitória na esfera clássica (possui 
apenas colocações). That Summer (Dancer Man) é irmão materno da égua 
Tropical Mountain (Yagli), reprodutora do Haras Capela de Santana. 
 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 279 
Vitórias Clássicas - 67 

 
Stud Casablanca – Tetra Campeão das estatísticas de proprietários no 
Cristal (2000, 2001, 2002 e 2006) 
 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias - 313 
Vitórias Clássicas - 20 



 
Haras Capela de Santana – Campeão por aproveitamento das estatísticas 
de criadores no Cristal (2008) 
 
 


