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Quechua vence eliminatória e se prepara para primeira investida clássica 
 
Turf On Line 

 
Quechua deixou longe as suas adversárias e marcou o melhor tempo da reunião para a distância 
 
A três anos Quechua (Tokay e Tropical Mountain, por Yagli, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) obteve sua primeira 
vitória em prova que integrou o Festival do GP Protetora do Turfe no Cristal. 
Corrida acomodada, acionou forte na reta para superar suas adversárias por 
folgados 6 corpos na direção de L. Costa. A pupila de Hermínio Machado 
assinalou 1m23s40 para os 1.300 metros em pista de areia pesada. O tempo foi 
melhor do que o do páreo dos machos e do que o registrado no páreo de três 



anos até uma vitória, o que credencia Quechua a fazer sua primeira inserção na 
esfera clássica em sua próxima atuação. 
 
Assista a vitória de Quechua no replay https://youtu.be/-FdRTL6kccQ 
 
Quero Vi vence a primeira em Cidade Jardim 
 
Divulgação JCSP 

 
Quero Vi mostrou excelente adaptação a pista de grama 
 
Quero Vi (Redattore e Estrela Mágica, por First American, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) obteve a sua primeira 
vitória no retão gramado de Cidade Jardim. O castanho de três anos esteve entre 
os ponteiros desde a largada e nos trezentos metros finais deu voz de prisão aos 
seus adversários cruzando o disco com dois corpos de vantagem sobre o 
segundo colocado. Apresentado em excelentes condições por Valter Lopes, 
Quero Vi foi dirigido por R. Viana. O tempo para os 1.000 metros foi de 56’512. 
Confira a primeira vitória de Quero Vi no replay https://youtu.be/yu0Ka7o4198 
 
Site do Capela de Santana estará no ar em outubro 
 
Está programado para outubro o lançamento do site do Capela de Santana 
dedicado a criação do cavalo, as corridas e a produção de olivas e azeite. 
 
O site contará a história do Haras Capela de Santana e do Stud Casablanca, 
com placar de vitórias, quadro de honra, pedigree, race record e stud record dos 
garanhões, matrizes e produtos, notícias, informativos e arquivo de vídeos. O 
Capela de Santana também estará nas redes sociais. 
 

https://youtu.be/-FdRTL6kccQ
https://youtu.be/yu0Ka7o4198


O projeto de comunicação marca uma nova fase. Até agora os azeites foram 
produzidos e os cavalos criados como uma reserva familiar. A partir de 2021, 
tanto os azeites como os potros, serão comercializados (geração de potros 
nascida em 2020 ira a venda pública). 
 
 
Direção infeliz alijou Muguruza da disputa do Clássico Gilberto Cunha  
 
Turf On Line 

 
Muguruza voltará a enfrentar as mais velhas em outubro 
 
Aliviada no peso e podendo correr no fundo do lote para um sprint final, era 
grande a expectativa por uma vitória da três anos Muguruza (Alcorano e 
Potallmagne, por King Charlemagne, criada no Haras Capela de Santana para 
Luiz Fernando Cirne Lima e de propriedade do Stud Vicente Garbin Obino), 
vencedora do Criterium de Potrancas, em seu primeiro enfrentamento contra as 
éguas de mais idade no Clássico Gilberto Cunha em 1.800 metros. Dada a 
partida Muguruza foi colocada entre as primeiras e seu jóquei (B. Queiroz) fez 
uma partida na seta dos 1.300 metros assumindo a vanguarda e na baliza dos 
900 entrou em luta suicida com a ligeira Sabra. Até os duzentos metros finais 
Muguruza disputou a com suas três principais rivais a liderança, esmorecendo 
por completo a partir dai e tendo que se contentar com um quinto lugar em prova 
vencida por Gata do Meyer. Melhor adaptada a distância, Muguruza deve voltar 
a enfrentar as mesmas adversárias na primeira semana de outubro em nova 
prova clássica.  

 
  

Mucho Fon sente lesão em embate clássico e tem campanha encerrada 
 
Turf On Line 



 
Mucho Fon seguirá para o Haras Capela de Santana 

 
Mucho Fon (Bold Star e Flying Bullet, por Magical Mille, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) disputou por ocasião do 
Festival do GP Protetora do Turfe o Clássico Presidente Oscar Canteiro em 
1.600 metros. Corrido entre os primeiros, acionou no final da curva, ultrapassou 
Caetano da Serra que viria vencer a prova e igualou a linha de Great Canal, 
dando impressão que poderia vencer o clássico. No final da curva, ao trocar de 
mão, sentiu e foi levantado por seu jóquei. Enfrentando problemas graves de 
lesão há mais de um ano, Mucho Fon teve a sua campanha encerrada e seguirá 
para o Haras Capela de Santana para um merecido descanso.   

 
Mucho Fon venceu 13 provas em sua campanha, sendo 9 clássicas, tendo, 
ainda, obtido 20 colocações estrelares. As vitórias clássicas foram obtidas no GP 
Presidente da República (L), GP Breno Caldas (1ª Prova da Tríplice Coroa), 
Clássico Natal, Clássico Camilo Carvalho Coelho (duas vezes), Clássico Prefeito 
Municipal, Clássico Tribunal de Justiça do Estado (duas vezes), e Clássico 
Cláudio Sperb.  
 
Relembre a vitória de Mucho Fon no GP Presidente da República de 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=xD73_ju6Pl4 
 
Boas atuações de Príncipe Vi e Olho No Lô na Gávea 

https://www.youtube.com/watch?v=xD73_ju6Pl4


 
Tanto Príncipe Vi como Olho no Lô deram impressão de vitória em suas últimas 
atuações na Gávea. Entre os 4 anos até duas vitórias Principe Vi liderou até os 
metros finais depois de uma briga com Harry Potter, finalizado em quarto lugar 
a meio corpo do vencedor Vies de Alta (cavalo com vitória na esfera clássica). 
Olho no Lô sofreu prejuízos na partida que lhe custaram a vitória. Entrou na reta 
com a carreira aparentemente dominada, mas na hora da verdade faltou o que 
foi gasto para se recuperar nos primeiros metros de prova, tendo que se 
contentar com o terceiro lugar. 

 
 
Placar Casablanca & Cia 
  

Vitórias – 530 
Vitórias Clássicas – 145 (27,36%) 

Vitórias Clássicas Cristal – 142 (record) 
  

Hexacampeão das estatísticas de proprietários no Cristal (2000, 2001, 
2002, 2006, 2017 e 2018) 

  
21 recordes no Cristal 

  
Placar Capela (somente criação) 
  

Vitórias – 527 

Vitórias Clássicas - 70 
  
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 

  
  
  
  
  
  


