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Leia nesta edição 
  
Com Neto Flávio Stud Casablanca & Cia alcança a vitória 500 
No Me Lo Digas obtém a terceira vitória seguida nos 700 metros e chega a 
sua sexta vitória 
Outubro Rosa supera os machos em eliminatória dos três anos 
Obinophone é quarto no Coronel Caminha e correrá o Princesa 
Haras Capela de Santana é o segundo nas estatísticas de criadores no 
Cristal 
No Me Lo Digas, Neto Flávio, Nimbus Casablanca e Poderoso Lô buscam 
vitória 500 do Capela em provas comuns. Falta 1 
 
 
Com Neto Flávio Stud Casablanca & Cia alcança a vitória 500 
 
T. Trotta 

Neto Flávio e a vitória 500 
 
O quatro anos Neto Flávio (Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) no encerramento 
da reunião da última sexta feira no Cristal venceu bonita corrida e garantiu ao 
Stud Casablanca sua vitória de número 500. Apresentado em excelentes 



condições por Hermínio Machado venceu a prova no rigor do jóquei Eber 
Gomes. Neto Flávio correu na quinta colocação até a entrada da reta quando 
foi acionado por seu jóquei. Ao faltarem 300 metros a vitória parecia distante, 
mas Neto Flávio engrenou e de golpe tomou a primeira colocação. O irmão 
inteiro dos ganhadores clássicos Kacique Fon, Herói Fon e Obinophone chega 
a sua segunda vitória no Cristal 
 
Assista a vitória no replay https://youtu.be/q3L6wKfvrz4 
 
No Me Lo Digas obtém a terceira vitória seguida nos 700 metros e chega a 
sua sexta vitória 
 
T. Trotta 

 
No Me Lo Digas, um leão em 700 metros 
 
O alazão No Me Lo Digas (Poetisch e Grécia Azul, por Public Purse, de criação 
do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) obteve na 
última semana sua terceira vitória seguida em provas de 700 metros. O neto de 
Yes Grêmio conta agora com seis vitórias, quatro no Cristal e duas na Tablada. 
O ganhador foi muito bem conduzido pelo aprendiz J. S. Ribeiro e apresentado 
por Hermínio Machado. 
 
Confira a vitória no atalho abaixo https://youtu.be/O5Hc27cxAMA 
 
Outubro Rosa supera os machos em eliminatória dos três anos 
 
A potranca Outubro Rosa (Public Purse e Honfleur, por Ibero, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) obteve o seu 
primeiro triunfo no mês de fevereiro enfrentando os machos. Na oportunidade 
superou Giant Irish e Queen Of Champagne na distância de 1.380 metros, no 

https://youtu.be/q3L6wKfvrz4
https://youtu.be/O5Hc27cxAMA


tempo de 1m30s. Na última semana a potranca fracassou na segunda prova da 
tríplice coroa de potrancas e deverá reaparecer entre as potrancas ganhadoras 
em abril. 
 
Acompanhe o triunfo no link abaixo https://youtu.be/GL8RvQomwwY 
 
Obinophone é quarto no Coronel Caminha e correrá o Princesa 
 
O ganhador clássico Obinophone (Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) 
finalizou no quarto lugar no GP Coronel Caminha (LR-R), em páreo vencido por 
Tuerreda. Na primeira parte do percurso correu entre os ponteiros, na curva 
retrocedeu para as últimas colocações e no final, mantendo o mesmo ritmo, 
avançou para chegar na quarta colocação. Obinophone deverá participar no dia 
7 de abril do GP Princesa do Sul na Tablada. 
 
Haras Capela de Santana é o segundo nas estatísticas de criadores no 
Cristal 
 
O Haras Ponta Porã segue na liderança da estatística de criadores com 17 
vitórias alcançadas por 31 cavalos corridos. O Haras Capela de Santana é o 
segundo com 16 vitórias obtidas por 15 cavalos corridos. Nijú e Campestre 
aparecem depois com 14 vitórias. Entre os proprietários a liderança é do Stud 
Sion, seguido por Guilherme Vargas Dias e Stud Casablanca. 
 
No Me Lo Digas, Neto Flávio, Nimbus Casablanca e Poderoso Lô buscam 
vitória 500 do Capela em provas comuns. Falta 1 
 
Na semana passada outro destaque do Stud Casablanca nas provas comuns 
foi o potro de dois anos Príncipe Vi (Agnes Gold) que finalizou em terceiro lugar 
em eliminatória em 1.000 metros. Nesta semana são quatro as inscrições em 
provas comuns podendo ser alcançada a vitória 500 do Haras Capela de 
Santana. Neto Flávio que já obteve o feito de obter a vitória 500 do Stud 
Casablanca corre com boas chances páreo em 1.600 metros levando o reforço 
de Nimbus Casablaca. Fermento em Pó e Dolce D’Anafer são os favoritos da 
prova. No Me Lo Digas também tenta a vitória, mas sobrecarregado no 
handicap e em páreo na curva terá que se superar para dobrar os favoritos 
Esmeraldino e Din Magic. Poderoso Lô, ainda verde, debuta em páreo 
eliminatório dos dois anos. 
 
Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias - 500 

Vitórias Clássicas – 142 (28,40%) 
Vitórias Clássicas Cristal – 139 (record) 

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

2002, 2006, 2017 e 2018) 

https://youtu.be/GL8RvQomwwY


  
21 recordes no Cristal 

  
Placar Capela (somente criação) 
  

Vitórias – 499 

Vitórias Clássicas - 68 
  
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 

  
  
  
  
  

  

 


