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Potrancas do Capela/Casablanca dominam Clássico João Matas Soles 
Hermano Lô e Herói Fon chegam colocados no “Eolo Arioli” 
Guria Mimada vence prova comum 
Don Flávio Tercero disputa Clássico Vicente Marques Santiago 
Doida Stella é destaque em prova especial e Gárgula estréia na Gávea 
Capela de Santana mantém liderança entre os criadores da nova geração 
Casablanca e Capela colocam animais à venda 
Falta 1 vitória clássica 
 

Potrancas do Capela/Casablanca dominam Clássico João Matas Soles 
 

 
Desta vez Huellas de Arena superou Honfleur 

 

Pela terceira vez consecutiva Honfleur (Ibero e Nhaçanã, por Clackson, criação 
do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) e sua 
companheira Huellas de Arena (Arambaré e Ki Mensageira, por Mensageiro 
Alado, criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca) ocuparam os dois lugares mais altos do marcador nas disputas 
clássicas da nova geração. A única alteração desta feita (Clássico João Matas 
Soles - 2ª etapa da tríplice coroa de potrancas) foi na ordem, com Huellas de 
Arena superando Honfleur. Flávio Matos está de parabéns por manter a 
parelha em plena forma. O tempo gasto pela ganhadora para cobrir os 1.400 
metros em pista de grama pesada foi de 1m26s5/10. A carreira se decidiu na 
entrada da reta quando L. G. Acosta encontrou uma passagem por dentro e 
passou do último para o primeiro lugar em poucos metros. Honfleur que optou 
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pelo caminho de fora ficou encaixotada em quase toda a reta e quando se 
desvencilhou não teve tempo para alcançar a sua companheira. A diferença no 
disco foi de menos de um corpo e a parelha se separou das demais por cerca 
de cinco corpos. Com a inversão na ordem Honfleur não é mais candidata a 
tríplice coroa juvenil, mas o Haras Capela de Santana e o Stud Casablanca 
estarão na disputa pela tríplice coroa por ocasião do GP Taça de Cristal (L), 
programado para a última semana de junho em 1.609 metros pista de areia. Os 
titulares do Stud Casablanca também cogitam levar uma das duas potrancas 
para disputar o GP Taça de Prata (G1) também programado para o final de 
junho em São Paulo, na distância de 1.600 metros em pista de grama. Está foi 
a primeira vitória de Huellas de Arena que acumula, ainda, quatro colocações, 
sendo duas na esfera clássica. 
 
 
Hermano Lô e Herói Fon chegam colocados no Eolo Arioli 
 
Herói Fon (Public Purse e Brisa, por Fast Gold, de criação do Haras Capela de 
Santana e propriedade do Stud Casablanca) se desgastou muito antes da 
partida do Clássico Eolo Arioli, dando muito trabalho para entrar nos boxes, 
provavelmente por nunca ter corrido com luz artificial. Seu quinto lugar com 
apresentação bem abaixo das expectativas deve ser creditado ao desgaste que 
sofreu antes do larga. Hermano Lô (Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King, 
de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca) 
chegou a dar impressão durante a reta, mas teve que se contentar com o 
terceiro lugar na prova vencida por Speed War. É esperada ampla reabilitação 
da parelha em seus próximos compromissos. Herói Fon deve reaparecer em 
eliminatória para potros sem vitória e Hermano Lô participará do Clássico 
Presidente Leonel Faro no dia 2 de junho (1.400 metros em pista de areia). 
 

Guria Mimada vence prova comum 
 
Em final escamado Guria Mimada (Romarin e Socialite, por Choctaw Ridge, de 
criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca e Stud 
Final) venceu, na condução de Carlos Alex Vigil, prova para potrancas de 3 
anos até uma vitória disputada na última quinta-feira no Cristal. Guria Mimada 
resistiu a vários ataques durante a reta de chegada e teve forças para livrar 
pequena vantagem no disco de chegada. Hermínio Machado é o treinador da 
ganhadora. 
 
Don Flávio Tercero disputa Clássico Vicente Marques Santiago 
 
O destaque da programação da próxima quinta-feira no Cristal é o Clássico 
Vicente Marques Santiago, em 1.400 metros na pista de grama, que marca a 
estréia no Cristal do multiclássico na Gávea Ptgualicho. Mesmo que não seja 
mais o mesmo cavalo que brilhou no centro do país em 2009, o filho de PT Indy 



deve ser considerado como força na prova. Seus principais adversários são 
Quatro Cantos e Uniboy di Job, sendo que o segundo parece ser superior em 
pista de grama (na areia Quatro Cantos é o principal adversário). Completam o 
campo da prova King’s Joy, Oito de Espadas, Boa Praça (também estreante) e 
Don Flávio Tercero. Don Flavio Tercero (Pátio de Naranjos e So Fever, por 
Exile King, criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud 
Casablanca) foi segundo nesta prova em 2008, rende o máximo em pista de 
grama, mas parece estar em turma reforçada. 
 
Doida Stella é destaque em prova especial e Gárgula estréia na Gávea 
 

 
Ganhadora clássica no Cristal, Gárgula estréia na Gávea 

 
Doida Stella (Pátio de Naranjos e Estrela do Turf, por Minstrel Glory, de criação 
do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca em parceria 
com Mauro Glashester) mesmo aos seis anos e deslocando 59kg, contra 
adversárias mais jovens e que atuarão com 52kg em média, corre com muitas 
chances prova especial na distância de 1.300 metros em pista de areia no 
Cristal. Nas provas comuns Hecho A La Mano (Dubai Dust e Hand Made) e 
Grazie Lô (Public Purse e Chelsea) correm também com muitas chances. Na 
Gávea Fever Again (Bright Again e So Fever) está bem situado em prova que 
será disputada na sexta-feira; e a ganhadora clássica no Cristal Gárgula 
(Romarin e Oprah, por Jules) faz sua estréia no sábado em prova em 1.000 
metros pista de grama. 
 
Capela de Santana mantém liderança entre os criadores da nova geração 
 



Com a vitória de Huellas de Arena e as colocações clássicas de Honfleur, 
Hermano Lô e Herói Fon, o Haras Capela de Santana se manteve na liderança 
na estatística dos criadores da nova geração. Na estatística geral avançou 
mais uma colocação e já é o segundo.  
 
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 
 
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 de duas corridas 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 Manuela pelo telefone 51 32283744. 
 

Falta 1 vitória 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 
81 triunfos clássicos obtidos no Cristal. O primeiro colocado é Breno Caldas 

com 122 e o segundo Arthur Schiel com 82. Falta, assim, 1 vitória clássica 

para alcançar o segundo lugar. 
 
Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 315 
Vitórias Clássicas – 84 (26,66%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 81 
 

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 
 


