
Capela, Casablanca & Cia 
Informativo nº 128 

 
Leia nesta edição 
 
Oahu reaparece no Clássico Presidente Getúlio Vargas 
Mucho Fon tem atuação apagada do Clássico Tribunal de Justiça do 
Estado 
Potros da Geração “N” em preparativos para a temporada 2017 
 

 
Oahu, campeã do GP Diana, volta a pista nesta quinta feira 



 
O Clássico Presidente Getúlio Vargas, para éguas de 3 anos e mais idade, em 
1.600 metros, é a principal atração da reunião de quinta feira no Cristal. Oahu 
(Quick Road e Aplle Gum, por Southern Halo, de criação do Haras 
Pirassununga e propriedade do Stud Casablanca em parceria com o Haras 
Louveira) reaparece depois de ter atuado no GP Luiz Fernando Cirne Lima 
quando foi acometida de hemorragia e terminou descolocada. Na prova de 
quinta, medicada de lasix, Oahu busca retomar a liderança do naipe feminino 
no Rio Grande do Sul. A favorita da prova deverá ser Desejada Naka que vem 
de triunfo clássico em sua segunda apresentação no Cristal. A vencedora do 
GP Taça de Cristal Linda Ude parece que recuperou a sua melhor forma e 
mesmo em distância adversa pode fazer um laço a laço. Outro nome a ser 
respeitado é o de Xamba Danz, mais uma égua espontânea e de categoria. 
Como as quatro mais indicadas têm como característica correr nas primeiras 
posições cresce a chance de Flight At Night, também medicada de lasix, que 
pode agradecer o ritmo inicial violento da prova para vencer nos metros finais. 
Completam o campo da prova Entre Beijos, Garota Sarada, Red Driver, First 
Night e Kitiesh. 
 
Mucho Fon tem atuação apagada do Clássico Tribunal de Justiça do 
Estado 
 



 
Mucho Fon não foi o mesmo no Clássico Tribunal de Justiça 
 
O veterano Qua Qua Qua, no alto de seus oito anos, venceu o Clássico 
Tribunal de Justiça na distância de 1.600 metros. O ganhador do GP 
Presidente da República Mucho Fon, que alinhou como favorito, não passou de 
um apagado quarto lugar. Dada a partida Lô de Lorenzo (Nedawi e Oprah, por 
Jules, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca), fazendo o papel de faixa, assumiu o comando da prova e abriu 
boa margem sobre os demais participantes. Mucho Fon, por sua vez, correndo 
fora de suas características já acionava em segundo lugar a frente dos 
espontâneos Rei do Sul, Best Magic e Qua Qua Qua. Na curva, quando se 
esperava o aumento da aceleração de Mucho Fon ele começou a retroceder e 
chegou a ficar em penúltimo lugar. Lá na frente Rei do Sul deu por cumprida a 
sua missão e Best Magic acionou para ultrapassar Lô de Lorenzo. Deu fila de 
vitória, mas não suportou a estocada final de Qua qua Qua. Joe Andretti foi um 
bom terceiro lugar a frente de Mucho Fon que completou a quadrifeta. O tempo 



foi de 1m42s8/10, bem inferior ao registrado por Mucho Fon no GP Presidnete 
da República. O filho de Bold Star e Flying Bullet, por Magical Mille, de criação 
do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca deve voltar a 
competir no encerramento da temporada de 2016 no Cristal, por ocasião da 
disputa do Clássico Natal.  
 
Potros da Geração “N” em preparativos para a temporada 2017 
 
Com as chegadas de Na Arena (Christine’s Outlaw e Huellas de Arena, por 
Arambaré), Nagini (Nedawi e Oprah, por Jules) e Néspera (Poetisch e Ki 
Mensageira, por Mensageiro Alado) os dez potros do Haras Capela de 
Santana/Stud Casablanca inscritos na tríplice coroa juvenil já estão no Cristal. 
Eles se somam a Nadador Lô (Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King), 
Neto Flávio (Public Purse e Brisa, por Fast Gold), Negro Vi (Mensageiro Alado 
e Flying Bullet, por Mensageiro Alado), Nemnem (Poetisch e Fantasma, por 
Notation), Nuraghi (Public Purse e Nhaçanã, por Clackson), Nimbus 
Casablanca (Public Purse e Tropical Mountain, por Yagli) e Nenhumdenós 
(Silent Times e Flecha Azurra, por Confidential Talk). Nadador Lô, Nuraghi e 
Nenhumdenós são os mais adiantados e já poderão aparecer nos primeiros 
páreos da geração no mês de janeiro. 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 437 
Vitórias Clássicas – 118 (27,00%) 
Vitórias Clássicas Cristal – 115 

122 
 

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

 
20 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 440 
Vitórias Clássicas - 45 

 
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, 1 no Cristal e 1 em Campos 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


