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Honfleur e Huellas de Arena colocam a liderança em jogo 
 

 
Honfleur está à vontade na pista de grama 

 

Apenas cinco potrancas foram inscritas para a disputa do Clássico João Matas 
Soles (2ª etapa da tríplice coroa de potrancas), em 1.400 metros na pista de 
grama, programado para o dia 12 de maio no Cristal. Honfleur (Ibero e 
Nhaçanã, por Clackson, criação do Haras Capela de Santana e propriedade do 
Stud Casablanca) é a atual líder da geração tendo vencido as duas provas 
clássicas que foram disputadas pela nova geração (“Oswaldo Aranha” em 
1.200 metros pista de grama e “Armando Hofmeister” em 1.200 metros pista de 
areia) e corre como favorita na busca da segunda coroa. Suas principais 
adversárias são Viola de Prata, que será conduzida por Vagner Leal e ainda 
não correu na grama, e sua companheira Huellas de Arena (Arambaré e Ki 
Mensageira, por Mensageiro Alado, criação do Haras Capela de Santana e 



propriedade do Stud Casablanca), segunda colocada nas duas provas 
clássicas disputadas pela nova geração tendo sofrido prejuízos nas duas 
oportunidades. A ligeira True Cat e Norma Legal completam o campo da prova. 
Honfleur e Huellas de Arena estão tinindo segundo o treinador Flávio Matos e 
disputarão a vitória. M. B. Costa, contratado do Stud Casablanca, será o jóquei 
de Honfleur e L. G. Acosta de Huellas de Arena. 
 
 
Hermano Lô e Herói Fon na disputa entre os potros 
 

 
Hermano Lô (foto) e Herói Fon na disputa pela liderança da geração 
 

O atual líder Amigo Roma e o ganhador clássico na grama Speed War não 
terão vida fácil por ocasião da disputa do Clássico Eolo Antônio Arioli, quando 
enfrentarão a parelha do Haras Capela de Santana/Stud Casablanca formada 
por Hermano Lô (Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King) e Herói Fon 
(Public Purse e Brisa, por Fast Gold). O clássico será disputado na próxima 
quinta-feira na distância de 1.400 metros na pista de grama. Hermano Lô, que 
venceu na sua estréia e finalizou em segundo no Clássico Paulo Rosa 
Waihrich, melhorou depois da última corrida e se pegar a grama venderá caro a 
derrota. Herói Fon ainda está um pouco verde, mas é tido em altíssima conta 
por Hermínio Machado que espera pela vitória. Herói Fon finalizou em segundo 
lugar na estréia, está um pouco mais acanchado, e deverá se beneficiar com o 
aumento da distância e a pista de grama (sua mãe Brisa foi a melhor égua em 
pista de grama do Cristal na sua época). Herói Fon foi o escolhido de M. B. 
Costa e Carlos Alex Vigil virá do Uruguai especialmente para montar Hermano 
Lô. Completam o campo da prova Nova Força, Petalo de Fiato, King Shu, Key 
Carter e Bwana Heights. 
 



A segunda prova da tríplice coroa juvenil de potros já foi vencida pelo Stud 
Casablanca com Caio de Naranjos. 
 

Conde Vic e Urucum são destaques na milha clássica 
 

 
O tordilho Conde Vic enfrenta o craque do interior do Estado Ask Me Not em prova clássica 

 

A programação clássica da próxima quinta-feira em Porto Alegre se completa 
com o Clássico Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para produtos de 3 
anos e mais idade, em 1.609 metros pista de areia. Conde Vic (Top Size), de 
propriedade de Luiz Fernando Cirne Lima e Flávio Obino Filho, defende o título 
de melhor milheiro do Cristal, mas terá pela frente, desta feita, um inimigo de 
muito respeito. Trata-se do semiclássico em São Paulo e recente vencedor do 
GP Princesa do Sul Ask Me Not. Outro cavalo de categoria no campo da prova 
é Urucum (Torrential), de propriedade da parceria Stud Casablanca e Haras 
Santa Rita da Serra, que aos poucos está retornando a sua melhor forma e 
deve ser visto como adversário de respeito. Também participam da prova 
Jester Quim, Juancito, Good Feeling (excelente retrospecto) e Oligarca 
Gaúcho. Fon (Ski Champ e Fora de Série, de criação do Haras Capela de 
Santana) já teve declarado o seu forfait.   
 
Doida Stella fica em segundo no “Fernando Schneider  
 
Ainda não foi desta vez que a tordilha Doida Stella (Pátio de Naranjos e Estrela 
do Turf, por Minstrel Glory, criação do Haras Capela de Santana e propriedade 
do Stud Casablanca em parceria com Mauro Glashester) obteve a sua primeira 
vitória clássica. Em prova com campo vazio finalizou em segundo lugar para 



Upgrade na disputa do Clássico Fernando Jorge Schneider, rendendo menos 
do que o esperado. O tempo da prova foi de 1m13s. Esta foi a décima terceira 
colocação clássica de Doida Stella que possui 8 vitórias (5 no Cristal e 3 na 
Gávea). 
  
Hecho A La Mano mostra progressos 
 
O dois anos Hecho A La Mano que havia decepcionado nas suas duas 
primeiras corridas finalizou em um bom segundo lugar em eliminatória de 
potros disputada em 1.200 metros na última quinta-feira no Cristal. O filho de 
Dubai Dust e Hand Made, de criação do Haras Capela de Santana e 
propriedade do Stud Casablanca, está pedindo mais distância e deve logo 
deixar a turma de perdedores. Nas demais provas comuns Grazie Lô não teve 
uma boa partida e finalizou descolocado, mas a grande notícia é que não 
sentiu seus problemas locomotores e deve voltar a correr ainda no mês de 
maio. Fon também terminou fora do placar remunerado. 
 
Nesta semana a atração nas provas comuns é Guria Mimada. A filha de 
Romarin e Socialite, por Choctaw Ridge, vem de dois segundos lugares e na 
condução de Carlos Alex Vigil pode obter a sua segunda vitória no Cristal. Na 
prova de três anos sem vitória Grécia Azul será conduzida por Vagner Leal. 
 
 
Casablanca e Capela colocam animais à venda 
 

Com o objetivo de abrir vagas para os potros da geração 2009, o Stud 
Casablanca colocou a venda 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.  
 
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 
 
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$ 
10.000,00 
 
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 (ganhador clássico no Cristal) 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 para 
campanha ou reprodução – 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 para 
campanha ou reprodução – 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 poderão ser feitos com Fabiane pelo telefone 51 32283744. 
 

Faltam 2 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 
80 triunfos clássicos obtidos no Cristal. O primeiro colocado é Breno Caldas 

com 122 e o segundo Arthur Schiel com 82. Faltam, assim, 2 vitórias clássicas 

para alcançar o segundo lugar. 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 313 
Vitórias Clássicas – 83 (26,52%) 



Vitórias Clássicas Cristal - 80 
 
Stud Casablanca – Tetra Campeão das estatísticas de proprietários no 
Cristal (2000, 2001, 2002 e 2006) 
 

10 recordes no Cristal 
 

Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 345 
Vitórias Clássicas - 28 

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

2 recordes na Gávea e 1 em Campos 
 


