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Honfleur e Huellas de Arena mantêm liderança da nova geração 
 

 
Honfleur, na gama ou na areia, a melhor da nova geração 
 
Retornando de cura nas canelas, Honfleur não tomou conhecimento das 
adversárias e venceu quando Marcílio Costa assim decidiu o Clássico Armando 
Hofmeister, a primeira prova da tríplice coroa juvenil de potrancas. Largando 
pela baliza um foi sempre mantida junto a cerca e na entrada do linheiro foi 
acionada ultrapassando uma a uma das suas adversárias. Na baliza dos 300 
metros finais superou sem luta as ponteiras (parelha do Stud Duplo Ouro) e 
rumou para o disco. Huellas de Arena, sua companheira, largou correndo para 



dentro e ficou praticamente fora do páreo. Fazendo uma corrida de 
recuperação atropelou forte na reta para obter belo segundo lugar a dois 
corpos da vencedora. O tempo da prova foi apenas regular: 1m14s1/10. As 
duas crioulas do Haras Capela de Santana, desta forma, repetem a dobrada 
obtida no Clássico Oswaldo Aranha (naquele Horcrux completou a trifeta), 
disputado na mesma distância, mas em pista de grama. A líder da geração é 
uma filha de Ibero e Nhaçanã, por Clackson, enquanto a vice-líder é uma filha 
de Arambaré e Ki-Mensageira, por Mensageiro Alado. As duas pertencem ao 
Stud Casablanca e são treinadas por Flávio Matos, que mostrou muita 
competência conseguindo, após contratempo, preparar Honfleur para vencer a 
sua segunda prova clássica. A parelha do Casablanca é nome certo na disputa 
do Clássico João Matas Soles, em 1.400 metros pista de grama, segunda 
prova da tríplice coroa juvenil, com disputa programada para 12 de maio. 
 
O Stud Casablanca e Cia obteve pela segunda vez vitória na primeira prova da 
tríplice coroa de potrancas. Anteriormente havia vencido com Vitória Sagrada 
(Vício Sagrado). 
 
Grecco Sim tem dez adversários no desafio da segunda coroa 
 

 
Grecco Sim entra na pista em busca da segunda coroa 
 
O grande destaque da programação turfística do feriado do próximo dia 21 de 
abril no Cristal é o Grande Prêmio Coronel Caminha, programado para 2.000 
metros em pista de grama. É a segunda prova da tríplice coroa gaúcha. Foram 
alistados onze animais. Largando pela baliza número um, Grecco Sim 



(Christine’s Outlaw e Baianta, por Just Us, criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade de Flavio Obino e Caio Vitória), que venceu por dez 
corpos a primeira etapa, corre como favorito. Em sua única corrida na grama, 
Grecco Sim não foi bem, mas é provável que o páreo seja transferido para a 
pista de areia (tem chovido muito em Porto Alegre), aumentando a distância 
para 2.100 metros. Em pista de areia Don Steel aparece mais uma vez como o 
principal adversário do crioulo do Haras Capela de Santana. Boy Cott (estará 
melhor na grama) e o estreante Sunset Boulevard são outros nomes de 
respeito. Completam o campo da prova Nova Alta, Glomoso, Quinteros Mann, 
Sack Two, Escaler, Ignitus e Dom Axé. 
 
O Stud Casablanca & Cia. já venceu o GP Coronel Caminha com Duque di 
Lorenzo. 
 
 
Hemano Lô  deixa escapar liderança na largada 
 

 
Hermano Lô perde corrida chorada 
 
Reaparecendo após a sua estréia vitoriosa no mês de fevereiro, Hermano Lô 
(Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca) fez exibição de gala por ocasião 
da disputa do Clássico Paulo Rosa Waihrich, em 1.200m em pista de areia, 
primeira prova da tríplice coroa de potros. Na largada, Hermano Lô que corria 
pela primeira vez com luz artificial, deu três corpos de vantagem aos seus 
adversários. Foi ganhando posições sempre pelo externo da pista e nos 200 
metros finais, passou para segundo e deu impressão que lutaria pela vitória, 



mas Amigo Roma, sempre pela linha um, tinha reservas e resistiu com um 
corpo e meio de vantagem. O tempo foi de 1m13s para a distância. Hermano 
Lô pagou o tributo da largada com atraso, da raia 10, e do percurso por fora de 
seus concorrentes, mas mostrou que será grande adversário na disputa da 
segunda prova – Clássico Eolo Antônio Arioli – no dia 12 de maio.  
 
Capela de Santana assume liderança da estatística da nova geração 
 
Com a vitória de Honfleur na primeira prova da tríplice coroa juvenil, os 
segundos clássicos de Huellas de Arena e Hermano Lô, e o segundo também 
obtido por Herói Fon em eliminatória dos dois anos, o Haras Capela de 
Santana assumiu a liderança da estatística dos criadores da nova geração no 
Hipódromo do Cristal. Na estatística geral de criadores está em terceiro lugar, 
três vitórias atrás do segundo colocado. 
 
Doida Stella vence pesos especiais e marca a 29ª vitória da “Geração D” 
 
A tordilha Doida Stella (Pátio de Naranjos e Estrela do Turfe, por Minstrel Glory, 
de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca em 
parceria com Mauro Glashester) venceu de salto a salto prova de pesos 
especiais na última noturna no Cristal conquistando a sua oitava vitória (três na 
Gávea e cinco no Cristal). Chama a atenção que Doida Stella possui, ainda, 
doze colocações clássicas em sua campanha de pistas. Merece registro que 
com a vitória de Doida Stella a “Geração D” do Haras Capela de Santana, 
chega a impressionante marca de 29 vitórias com apenas quatro animais 
(média superior a sete vitórias por produto). 
 
Herói Fon faz boa estréia no Cristal 
 
Chamou muita atenção a estréia do potro Herói Fon na última corrida 
organizada pelo JCRGS. O filho de Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca, 
correu empurrado na primeira parte do percurso (não mostrou velocidade 
inicial), mas na reta desatou carreira em que pese correr aos pulos e em zig-
zag. Foi derrotado por pouco mais de um corpo e o tempo marcado pela 
ganhadora Savidad foi de 1m12s7/10, ou seja, melhor do que os registrados 
nas provas clássicas. A expectativa é de que Herói Fon possa disputar a 
liderança da geração. 
 
Nas demais provas comuns destaque para o segundo lugar de Guria Mimada 
(Romarin e Socialite, por Choctaw Ridge, criação do Haras Capela de Santana 
e propriedade do Stud Casablanca em parceria com o Stud Final) em prova 
para potrancas de 3 anos sem mais de uma vitória. 
 



Nesta semana, nas provas comuns, o destaque é para o retorno de Gata 
Pelosa (Mensageiro Alado e So Fever, por Exile King, de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade da parceria Flávio Obino Filho e Ricardo 
Felizzola. Gata Pelosa que foi segunda no GP Taça Cristal (L) parou para 
reparos e retorna para vencer. Outro que corre na quinta-feira no Cristal e Don 
Flávio Tercero que poderá registrar a 30ª vitória da “Geração D”. 
  
Casablanca e Capela colocam animais à venda 
 
Com o objetivo de abrir vagas para os potros da geração 2009 (são doze) que 
chegam no Cristal neste mês de abril, o Stud Casablanca colocou a venda três 
animais em treinamento e no embalo o Haras Capela de Santana também está 
oferecendo éguas de excelente linhagem, com campanha e produção clássica 
a venda. Conheça abaixo as oportunidades de compra e os valores. Em negrito 
animais que estiveram em evidência nesta semana no Brasil e exterior. 
 
Treinamento 
 
Fon (Ski Champ e Fora de Série, por Irish Fighter), 4 anos com duas vitórias no 
Cristal (pega o perdedor na Gávea e Cidade Jardim) – R$ 5.000,00 
 
Don Flávio Tercero (Pátio de Naranjos e So Fever, por Exile King) – 6 anos 
com 3 vitórias na Gávea e outras 3 no Cristal – Para campanha no Cristal, 
interior do RS ou mestiçagem (alazão de 490kg) – R$ 2.000,00 
 
Furacão Lô (Mensageiro Alado e Chelsea, por Hampstead) – Vendido 
 
Reprodução 
 
Ki-Mensageira (Mensageiro Alado e Extra Atômica, por Right Off) – 1998 – 
Prenhe de True Confidence – 6 vitórias (4 Cristal e 2 Gávea), colocações 
clássicas, irmã do ganhador clássico e recordista Jogo Antigo, da mesma linha 
da craque Bomba Atômica, é mãe de Huellas de Arena (Arambaré) atual vice-
líder da geração no Cristal, de Fantasma (Notation) ganhadora no Cristal e 
Gávea e semiclássica e do bom ganhador Eutedareiocéu (Notation) – R$ 
8.000,00 
 
Socialite (Choctaw Ridge e Jazz Music, por Minstrel Glory) – 2001 – Prenhe de 
Quatro Mares – ganhadora no Cristal, linha materna de Valentine Day, Instinto 
Selvagem, La Rascasse, In Sunshine, Ouro de Ponta e Deep Bet. Seu primeiro 
produto é a ganhadora aos três anos no Cristal Guria Mimada (Romarin) – R$ 
5.500,00 
 
Hand Made (Exile King e Simplicity, por Logical) – 1995 – Vazia - Ganhadora 
no Cristal com colocação clássica, é mãe do craque Duque di Lorenzo, líder de 



sua geração no Cristal, sete vitórias aos três anos sendo quatro clássicas, 
inclusive as duas primeiras etapas da tríplice coroa, irmã inteira de Guerreiro 
King (ganhador de G3 e sire), Odestino (clássico no Crsital) e de Keep Free, 
mãe de Olympic Election, ganhador do GP Presidente da República (G1) na 
Gávea. – R$ 2.200,00 
 
Foxy Lady (Ski Champ e Bite Back, por Minstrel Glory) – 2005 – Virgem – 2 
vitórias no Cristal. Filha da ganhadora da Taça de Prata (G1) Bite Back. Linha 
materna de Desejada Duda, Desejado Damascus, Bottle Of Water, Abre La 
Raya, Bite Twice, Sandstorm, Treicy, Imponente Purse, Zafa e Pardallo 
Fighter – R$ 2.200,00 
 
Fight Back (Roi Normand e Get Back, por Fast Gold) – 2005 – Virgem – 
Primeira cria da colocada clássica de grupo Get Back. Sua segunda mãe 
descende de Alphabatim uma raridade no Brasil. – R$ 2.200,00 
 
Os contatos podem ser feitos com Fabiane pelo telefone 51 32283744. 
 
Faltam 3 vitórias para alcançar o 2º lugar na história das provas clássicas 
do JCRGS 
 
Flávio Obino Filho é o terceiro proprietário com o maior número de vitórias 
clássicas da história do JCRGS (o primeiro entre os proprietários vivos) com 
79. O primeiro é Breno Caldas com 122 e o segundo Arthur Schiel com 82. 
Faltam, assim, 3 vitórias clássicas para alcançar o segundo lugar. 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 311 
Vitórias Clássicas – 82 (26,37%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 79 
 
Stud Casablanca – Tetra Campeão das estatísticas de proprietários no 
Cristal (2000, 2001, 2002 e 2006) 
 

10 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 343 
Vitórias Clássicas - 27 

 
Haras Capela de Santana – Campeão por aproveitamento das estatísticas 
de criadores no Cristal (2008) 
 



 
2 recordes na Gávea e 1 em Campos 

 


