
Capela, Casablanca & Cia 
 

Informativo n° 12 
 
Leia nesta edição 
 
Gata Pelosa corre “Comparação” pela vitória 300 
Grecco Sim volta a enfrentar Big Halo no Clássico Revolução Farroupilha 
Potros da geração 2008 já estão na raia 
Eutedareiocéu vence na Gávea 
Falta 1 para a vitória 300 
 

Gata Pelosa corre “Comparação” pela vitória 300 
 

 
Gata Pelosa busca primeira vitória clássica e a de número 300 do Casablanca & Cia 
 

A idéia dos titulares de Stud Imortal Tricolor (Flávio Obino Filho e Ricardo 
Felizzola) era correr com Gata Pelosa o páreo das potrancas com uma vitória 
em pista de grama, na distância de 1.300 metros. Em caso de vitória a crioula 
do Haras Capela de Santana seria embarcada para a Gávea onde prosseguirá 
campanha. O páreo não formou e a filha de Mensageiro Alado e So Fever, por 
Exile King acabou inscrita no Clássico Público Turfista – Comparação -, em 
2.000 metros na pista de grama. Em caso de transferência para a areia a prova 
será disputada em 2.100 metros. Competem quatro potrancas de três anos e 
duas éguas de quatro. Gata Pelosa é a que apresenta o melhor cartel, tendo 
secundado Lady Kiki no GP Taça de Cristal. Em sua última atuação não correu 
o que sabe (4ª), sendo, inclusive, batida por Eu Te Amo (2ª) no “Criterium, 
potranca que também participa da prova e deve ser a principal adversária de 
Gata Pelosa. A também três anos Minuto Final, mesmo tendo corrido apenas 
provas em 1.200 metros, tem raça que pede mais distância e pode complicar a 



vida das favoritas. Completam o campo da prova Rassegna, Las Guitarras e 
Record Dream. Gata Pelosa busca sua primeira vitória clássica e poderá 
garantir a vitória 300 para o Stud Casablanca & Cia. 
 
Grecco Sim volta a enfrentar Big Halo no Clássico Revolução Farroupilha 
 

 
Grecco Sim venceu o GP Taça de Cristal e agora enfrenta os mais velhos no “Comparação” 

 

Outro destaque da programação da tarde de quinta-feira no Cristal é o Clássico 
Revolução Farroupilha – Comparação -, na mesma distância de 2.000 metros 
em pista de grama (2.100 metros areia em caso de transferência). São dois os 
representantes da nova geração e cinco os de quatro anos. Grecco Sim 
(Christine’s Outlaw e Baianta, por Just Us), de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade de Caio Zogbi Vitória e Flavio Obino foi o líder da 
geração aos dois anos e Big Halo é o atual líder, depois de ter batido Grecco 
Sim no Criterium de Potros. Big Halo tem trabalho de luxo para o Clássico e 
deverá ser o favorito. Decrire que freqüentava provas clássicas na Gávea e 
correu regularmente no GP Protetora do Turfe, em caso de confirmação da 
grama, tem muitas chances de vitória. Grecco Sim também torce pela grama – 
nunca correu na pista, mas a filiação pede a relva – e surge como o terceiro 
nome da prova. Completam o campo da prova Good Feeling, Gursky, 
Desafinado e Sorte Forte. O Stud Casablanca já venceu esta prova com Duque 
di Lorenzo, também de criação do Haras Capela de Santana. 
 
Potros da geração 2008 já estão na raia 
 
Os potros da Geração 2008 do Haras Capela de Santana (Geração H), 
pertencentes ao Stud Casablanca, já estão domados e galopando sendo 
preparados para a Tríplice Coroa Juvenil que será disputada no primeiro 
semestre de 2011 no Cristal. Estão com Hermínio Machado: Herói Fon (Public 
Purse e Brisa, por Fast Gold), Hi-Five (Dubai Dust e So Fever, por Exile King), 
Hecho A La Mano (Dubai Dust e Hand Made, por Exile King), Hastapopoulous 



(Ibero e Socialite, por Choctaw Ridge – parceria com o Stud Final), Holandiano 
(Ibero e Baianta, por Just Us – parceria com Caio Vitória), Horcrux (Public 
Purse e Oprah, por Jules) e Historiadeamor (Ibero e Chelsea, por Hampstead). 
Com Flávio Matos estão: Hermano Lô (Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile 
King), Huellas de Arena (Arambaré e Ki-Mensageira, por Mensageiro Alegre) e 
Honfleur (Ibero e Nhaçanã, por Clackson). Também faz parte da geração o 
potro Sublime Blue (Our Emblem e Jarnac, por Bright Again), criado para o 
Stud Sublime, que está aos cuidados de Sidnei Benites. 
 
Eutedareiocéu vence na Gávea 
 
O cinco anos Eutedareiocéu, por Notation e Ki-Mensageira, por Mensageiro 
Alado, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud J. P. 
Ornellas obteve a sua quarta vitória no último dia 7 de setembro, na Gávea. 
Ilson Correa foi o piloto do castanho que é treinado por Álvaro Castilho. O 
tempo para os 1.600 metros foi de 1m42s72. A vitória foi obtida por três corpos 
de vantagem. 
 
Falta 1 para a vitória 300 
 

Falta apenas 1 vitória 

 
para que o Stud Casablanca e Cia (outros studs com a participação de Flávio 

Obino Filho) cheguem a vitória de número 300. A contagem desconsidera as 

vitórias da primeira fase do Haras Capela de Santana e as obtidas por Snow 
Scotch para a Coudelaria Pau Brasil TT. Na esfera clássica já são 76 vitórias, 
sendo 73 no Cristal. A torcida é para que cavalo criado pelo Haras Capela de 
Santana obtenha a vitória 300. A de número 100 coube a Zinedine (Exile King e 
Estrela do Turf, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca). Depois de quinze dias sem inscrições, dois crioulos do Capela de 
Santana correm nesta quinta-feira no Cristal em busca da vitória 300. 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 299 
Vitórias Clássicas - 76 

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

10 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 



Vitórias – 331 
Vitórias Clássicas - 23 

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

2 recordes na Gávea e 1 em Campos 
 


