
Capela, Casablanca & Cia 
Informativo nº 166 

 
Leia nesta edição 
  
Grande Prêmio Bento Gonçalves é a atração da semana no Brasil 
Nadador Lô disputa GP Presidente da República (L) 
Olé Gremista desafia as mais velhas no GP Luiz Fernando Cirne Lima (L-
CR) 
Mucho Fon estará no Clássico Nestor de Magalhães na sexta-feira 
Nenhumdenós busca primeira vitória clássica 
Odin, filho de Tokay, estreia no sábado 
Obinophone corre pesos especiais 
Casablanca e Capela de Santana lideram as estatísticas de proprietário e 
criador por prêmios 
 
 
Grande Prêmio Bento Gonçalves é a atração da semana no Brasil 
 
Todas as atenções do turfe nacional, neste sábado, estarão voltadas para o 
Hipódromo do Cristal, por ocasião da realização do GP Bento Gonçalves (G2), 
em 2.400 metros, principal prova disputada em pista de areia no país. A 
Diretoria do JCRGS faz um grande esforço para receber os turfistas de todo o 
país com dignidade, ainda sofrendo de escassez de recursos após a 
desastrosa gestão que se encerrou no mês de junho. O prêmio de mais de R$ 
74 mil ao primeiro colocado, já considerado o added, garantiu a presença dos 
principais corredores de pista de areia do país. Leão de Prata, vice campeão 
do Latinoamericano disputado no Uruguai, o vencedor do ano passado Ilustre 
Senador, os vencedores dos últimos dois GPs Paraná, No Ar e Grand Amiga, 
além do melhor corredor de areia de São Paulo Olhar Mágico, estão no campo 
da prova. Namur, vencedor do GP Protetora do Turfe, é outro que precisa ser 
respeitado. Completam a relação dos concorrentes os locais Bolt da Lagoa, 
Diligente e Don Itá, além de Magic Survivor. 
 
Nadador Lô disputa GP Presidente da República (L) 
 



 
Nadador Lô busca reabilitação e a décima vitória clássica 
 
O GP Presidente da República, em 1.600 metros, é a segunda prova em 
importância do Festival, garantindo ao primeiro colocado prêmio de 
aproximadamente R$ 28 mil. Wild Vip, potranca de três anos que vai aliviada 
no peso e venceu com grande facilidade a milha do Festival do GP Paraná, 
desponta como favorita. Cefas do Jaguareté que fracassou no Paraná, mas 
vinha de vitória clássica autoritária em Cidade Jardim, aparece como seu 
principal adversário. Nadador Lô (CrimsonTide e Yes Grêmio, por Exile King, 
de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) e 
Hubli despontam como os principais representantes locais. 
Tototocosdemalocos fez estreia de luxo no Cristal e se repetir sua atuação sem 
medicação estará entre os primeiros. Completam o campo da prova 
Barishnikov e os estreantes João Bonitão e Wozzeck. 
 
Nadador Lô recebe o preparo de Hermínio Machado e será conduzido por 
Leandro Costa. Tríplice coroado juvenil e líder de sua geração, já acumula 
nove vitórias clássicas, e parece melhor aclimatado ao Cristal após o seu 
retorno da Gávea. Assista no replay a vitória de Nadador Lô na primeira prova 
da tríplice coroa de cavalos https://youtu.be/00F0lBl7l_4 
 
O Stud Casablanca & Cia. Já venceu o GP Presidente da República em quatro 
oportunidades: Guerreiro King (1998), Conde Vic (2009), Tokay (2013) e 
Mucho Fon (2016). 
 
Olé Gremista desafia as mais velhas no GP Luiz Fernando Cirne Lima (L-
CR) 

https://youtu.be/00F0lBl7l_4


 

 
Olé Gremista e Claudinei Farias enfrentam as mais velhas no GP Cirne Lima 
 
Líder absoluta da sua geração, ganhadora do GP Taça de Cristal, do Criterium 
de Potrancas e do Seleção, Olé Gremista (Shanggai Bobby e Yes Grêmio, por 
Exile King, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca) enfrenta pela primeira vez as éguas mais velhas por ocasião da 
disputa do GP Luiz Fernando Cirne Lima, em 2.000 metros. Terá a condução 
do líder Claudinei Farias. Best Dubai, tríplice coroada gaúcha e vencedora do 
Cirne Lima de 2017, é a favorita, mas tem nas três potrancas, que correm 
aliviadas no peso e que mostraram no Seleção excelente adaptação ao 
percurso, rivais que merecem todo o respeito. Olé Gremista, Madame Quick e 
Dharkan têm muitas chances de vitória. Completam o campo do GP Bacanona, 
Fertilitá, Linda Nui, Just Event, Endorfina e Sirinx. 
 
Recorde no replay a vitória de Olé Gremista no Criterium de Potrancas 
https://youtu.be/w18vX8vqa7o 
 
O Stud Casablanca & Cia venceu o GP Luiz Fernando Cirne Lima em duas 
oportunidades, com Brisa em 2005 e com Tropical Mountain em 2007 
 
Mucho Fon estará no Clássico Nestor de Magalhães na sexta feira 
 

https://youtu.be/w18vX8vqa7o


 
Mucho Fon reaparece bem movido para o Nestor de Magalhães 
 
O Festival do GP Bento Gonçalves inicia na sexta feira com corrida composta 
de oito provas. O destaque é o Clássico Nestor de Magalhães, em 1.800 
metros. Mucho Fon (Bold Star e Flying Bullet, por Magical Mille, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca), que teve gripe e 
ficou fora do GP Protetora do Turfe, reaparece em boas condições em busca 
de sua nona vitória clássica. O pupilo de Hermínio Machado será conduzido 
pela primeira vez por Lucas Conceição e tem em Public Job o seu principal 
adversário. Rafiq e Gallet também despontam como candidatos ao primeiro 
lugar. Nuno, Negrito e Lord Of Steel estão anotados na prova. 
 
Confira a última vitória de Mucho Fon no replay https://youtu.be/baYhL8zwjTs 
 
Kacique Fon, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca, venceu a prova em 2015. 
 
Nenhumdenós busca primeira vitória clássica 
 
Segundo colocado nesta mesma prova em 2017, Nenhumdenós (Silent Times 
e Flecha Azurra, por Confidential Talk, de criação do Haras Capela de Santana 
e propriedade do Stud Casablanca) entra em pista buscando seu primeiro 
triunfo clássico por ocasião da disputa do Clássico José Cunha Rasgado, em 
1.380 metros. A prova também está programada para sexta feira e tem como 
atração a estreia do três anos Dick do Jaguarete. Com duas vitórias em Cidade 
Jardim, em sua última atuação disputou o GP Ipiranga (G1) e finalizou a menos 
de cinco corpos do ganhador. Aliviado no peso e credenciado por sua 
campanha em São Paulo entra em pista como favorito. Energia Ink, que 
venceu quatro das suas cinco ultimas atuações no Cristal, é o seu principal 
adversário. Além de Nenhumdenós participam da prova Oskari, Lord Of Steel, 
Nick Mig e os estreantes El Toro Benny e Explosive Seller. 
 
O Stud Casablanca & Cia. venceu a prova em 2013 com Joe Grant. 

https://youtu.be/baYhL8zwjTs


    
Odin, filho de Tokay, estreia no sábado 
 
Nas provas comuns destaque para a estreia do três anos Odin (Tokay e Guria 
Mimada, por Romarin, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade 
do Stud Casablanca em parceria com o Stud VSB). Produto da primeira 
geração do garanhão Tokay será o segundo filho do pastor chefe do Capela de 
Santana a estrear. Antes dele Obinovi obteve colocações aos dois anos no 
Cristal, mas teve sua campanha prematuramente encerrada em razão de 
lesão. Odin está bem preparado e superando o fator estreia, poderá iniciar com 
vitória. 
 
Obinophone corre pesos especiais 
 
O vencedor do Criterium de potros Obinophone (Public Purse e Brisa, por Fast 
Gold, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca) enfrenta os mais velhos em prova de pesos especiais em 1.600 
metros. Sobrecarregado no peso alinha na prova como força intermediária. St. 
Tropez e Balaco são as forças da prova. 
   
Casablanca e Capela de Santana lideram as estatísticas de proprietário e 
criador por prêmios 
 
O Stud Casablanca e o Haras Capela de Santana lideram as estatísticas de 
proprietários e criadores por somas ganhas do Cristal, estando o Casablanca 
em terceiro por vitórias (Sion é o líder) e o Capela de Santana em segundo 
entre os criadores (líder é o Estrela Energia). Olé Gremista é a líder por 
prêmios ganhos. 
 

Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias - 490 

Vitórias Clássicas – 140 (28,57%) 
Vitórias Clássicas Cristal – 137 (record) 

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

2002, 2006, 2017 e 2018) 
  

21 recordes no Cristal 
  

Placar Capela (somente criação) 
  

Vitórias – 488 

Vitórias Clássicas - 66 
  
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 

  
  
  
  
  

  

 


