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Olé Gremista garante a 5ª Taça de Cristal para o Capela e a 4º de Yes 
Grêmio 
 
Site JCRGS 

 
 
Em pista de areia encharcada foi disputado na última sexta feira o GP Taça de 
Cristal (L) na distância de 1.600 metros. Olé Gremista, que vinha de vencer a 
segunda etapa (Clássico João Matas Solés), entrou na pista como favorita e 
não decepcionou. Como de costume saltou na frente, mas foi ultrapassada por 
Gata Sexy que fez questão da dianteira. Na reta oposto Olé Gremista fazia 
força e seu jóquei tinha dificuldades em amansá-la. Dharkan, Gibby e Bonibella 
corriam próximas nas demais colocações. No início da curva Olé Gremista ao 
natural foi se aproximando de Gata Sexy que vinha braceando com 
desenvoltura. No início da reta se vi que o páreo se resumiria as duas líders. 
Olé Gremista, por dentro, parecia que passaria sem luta, mas Gata Sexy 
mostrou reservas. Os dois jóqueis esperaram até os 150 metros finais para 
exigirem suas montadas, quando Olé Gremista se desprendeu de sua 
adversária para cruzar o disco com um corpo e meio de vantagem. Dharkan foi 
a terceira em boa corrida. O tempo da prova foi de 1m44s8/10. 
 
Agência Preview 



 
Olé Gremista confirma a liderança da geração de dois anos no Cristal 
 
Olé Gremista obteve a sua terceira vitória seguida em cinco atuações, sendo 
dois dos triunfos clássicos. Treinada por Hermínio Machado que apresentou a 
líder da geração em excepcionais condições, a ganhadora da Taça de 2018 foi 
pela primeira vez dirigida por Claudinei Farias que foi muito feliz na 
oportunidade. 
 
Turf On Line 



 
Olé Gremista é o terceiro filho de Yes Grêmio a vencer, como a mãe, o GP Taça de Cristal 
 
A ganhadora é uma filha de Shanghai Bobby e Yes Grêmio, por Exile King, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca. Olé 
Gremista inscreve o seu nome ao lado de sua mãe e seus irmãos maternos 
Nadador Lô e Hermano Lô, todos ganhadores do GP Taça de Cristal. 
 
Esta foi a quinta vitória do Stud Casablanca no GP Taça de Cristal, todas com 
produtos criados pelo Haras Capela de Santana. Grecco Sim venceu a prova 
além dos acima citados. 
 
Confira a vitória de Olé Gremista no replay. https://youtu.be/tMKN5C8Z3xk 
 
Mucho Fon esnoba da sobrecarga e arranha o recorde em pesos 
especiais 
 
Agência Preview 

https://youtu.be/tMKN5C8Z3xk


 
Mucho Fon deu um show na prova inaugural da reunião de sexta no Cristal 
 
O castanho Mucho Fon (Bold Start e Flying Bullet, por Magical Mille, de criação 
do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca), que há dois 
anos mantinha o título de melhor milheiro do Cristal, foi recentemente derrotado 
em prova clássica por Great Canal, mas na última sexta recuperou o seu título 
não tomando conhecimento do seu adversário. Correndo fora de suas 
características Mucho Fon saiu em perseguição a Great Canal desde a partida, 
não permitindo que seu adversário galopasse na vanguarda como na prova em 
que o havia derrotado. Great Canal parecia mais inteiro ao contornarem a 
curva, mas Mucho Fon, mesmo deslocando 61Kg, sempre exigido por Eber 
Gomes, igualou a linha de Great Canal e ao faltarem trezentos metros dobrou 
seu adversário e disparou para a vitória, cruzando o disco com cinco corpos de 
vantagem no excelente tempo de 1m41s5/10 (3/10 do recorde), a segunda 
melhor marca da história para a distância. Great Canal foi o segundo e St. 
Tropez o terceiro. Hermínio Machado é o treinador do ganhador. 
Esta foi a 11ª vitória de Mucho Fon, sendo oito clássicas e duas em provas de 
pesos especiais. Existe a possibilidade de que Mucho Fon seja esticado para 
disputar o GP Protetora do Turfe em 2.200 metros no mês de setembro. 
 
Confiram mais esta vitória de Mucho Fon no replay 
https://youtu.be/baYhL8zwjTs 
 
Samba de Bamba vence a primeira no Cristal 
 
Agência Preview 

https://youtu.be/baYhL8zwjTs


 
Samba de Bamba do Stud Cacique Crocket venceu prova de pesos especiais 
 
Primeiro líder de sua geração em Cidade Jardim e vencedor de provas de 
grupo, Samba de Bamba ainda não havia transformado a sua maior categoria 
em vitórias no Cristal. Nesta sexta feira a história foi diferente. Largando pela 
primeira vez pelo externo da pista correu de menor a maior obtendo vitória 
consistente na distância de 1.000 metros em pista de areia encharcada. 
Kempes que adora o barro foi o segundo colocado. O ganhador é um filho de 
Tiger Heart e Sereia (Blade Prospector) de propriedade do Stud Cacique 
Crocket (Antônio Quintella e Flávio Obino Filho). Treinado por Hermínio 
Machado o ganhador foi pilotado por A. Renan. O tempo foi muito bom: 1m02s. 
Samba de Bamba em sua próxima atuação tentará obter o seu primeiro laurel 
clássico no Cristal. 
 
Veja a vitória https://youtu.be/LZeIPSWzeHs 
 
Stud Casablanca e Haras Capela de Santana vencem estatísticas do 
Cristal 
 
Com o encerramento do ano hípico 2017/2018 no Cristal foram conhecidos os 
ganhadores das estatísticas. Entre os proprietários o Stud Casablanca foi o 
ganhador por prêmios e vitórias, com o Haras Maluga em segundo lugar. Na 
estatística de criadores por prêmios o ganhador foi o Haras Capela de Santana 
com o Haras Santa Maria de Araras em segundo lugar.  
 

https://youtu.be/LZeIPSWzeHs


 
 
Haras Capela de Santana sobe para 16º nas estatísticas clássicas 
nacionais 
 
Com a vitória de Olé Gremista o Haras Capela de Santana ganhou quatro 
posições nas estatísticas clássicas nacionais e saltou para a 16ª posição 
contando agora com 6,40% de produtos ganhadores de provas black type. 
Agora é o primeiro entre os haras de proprietários gaúchos ultrapassando o até 
então líder Haras Fronteira. A liderança na classificação geral é do Stud Rio 
Dois Irmãos com 11,30% seguido pelo Haras Doce Vale. Na classificação geral 
aparecem abaixo do Capela de Santana criatórios tradicionais como o TNT, 
Santa Camila, Mondesir, São José e Expedictus, Anderson, Regina, Beverly 
Hills e outros. 
 
Nenhumdenós e Na Arena são as inscrições da semana 
 
Sem inscrições clássicas na semana, o Stud Casablanca participa de apenas 
uma prova comum na programação da próxima quinta feira no Cristal. 



Nenhumdenós (Silent Times e Flecha Azurra, por Confidential Talk) corre prova 
comum com a participação de cavalos que normalmente frequentam a esfera 
clássica com boas chances de vitória. Seu principal adversário é o invicto 
Negrito. Na Gávea Na Arena (Christine’s Outlaw e Huellas de Arena, por 
Arambaré) depois de fraca estréia em pista de areia tenta a reabilitação em 
prova programada para a pista de grama. 
 

Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias - 483 

Vitórias Clássicas – 135 (27,95%) 
Vitórias Clássicas Cristal – 133 (record) 

  
Hexacampeão das estatísticas de proprietários no Cristal (2000, 2001, 

2002, 2006, 2017 e 2018) 
  

21 recordes no Cristal 
  

Placar Capela (somente criação) 
  

Vitórias – 481 

Vitórias Clássicas - 62 
  
Tricampeão da estatística geral de criadores no Cristal (2011, 2017 e 2018) 

Bicampeão da estatística de criadores da nova  
geração no Cristal (2011 e 2017) 

Campeão por aproveitamento da estatística nacional de produtos da 
geração 2008 (2011) 

  
2 recordes na Gávea, 2 no Cristal e 1 em Campos 

  
  
  
  
  

  

 


