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Hastapopoulos é “H”, é Capela, é Casablanca, é disco 
 
Hastapopoulos, filho de Ibero e Socialite, por Choctaw Ridge, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade da parceria Stud Casablanca e Stud 
Final, venceu com grande autoridade a eliminatória para produtos de dois anos 
disputada na última quinta-feira no Cristal. Largando por fora de todos os 
concorrentes (baliza 10) pulou com um tempo de atraso, mas na curva já 
aparecia na quarta colocação com grande ação. Na entrada da reta perdeu 
cerca de três corpos sendo levado para fora pelo potro Standard War, que 
seguiu prejudicando o crioulo do Capela durante grande parte da reta. Quando 
Hastapopoulos se desvencilhou de Standard War, em rápidos galões alcançou 
os líderes da prova, e pelo externo da pista rumou para o disco cruzando com 
cerca de quatro corpos de vantagem sobre Coronel Gastão, com Alto Estilo (foi 
bastante prejudicado) e Atrevido nas demais colocações. O tempo de 1m15s 
para os 1.200 metros foi considerado bom, animando os proprietários do 
castanho a inscrevê-lo no GP Taça de Cristal (L) no final do mês. Foi a 
segunda atuação de Hastapopoulos que na estréia obteve colocação. Está de 
parabéns o treinador Hermínio Machado que apresentou o potro em excelentes 
condições. Hatapopoulos é o quinto potro da geração “H” do Haras Capela de 
Santana a obter vitória aos dois anos, vitórias estas que já totalizam sete. 
  
Urucum, ainda longe da sua melhor forma, foi terceiro em prova de pesos 
especiais, mesmo lugar em que finalizou Grécia Azul no páreo de abertura. Na 
Gávea Eutedareiocéu também foi terceiro colocado. 
 

 
Doida Stella participa do Clássico Câmara Municipal 
 



 
Doida Stella continua perseguindo sua primeira vitória clássica 

 

A veterana 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) participa na próxima quinta-
feira da principal prova da programação diurna (feriado) do JCRGS, o Clássico 
Câmara Municipal, na distância de 1.500 metros em pista de areia. Será a 23ª 
prova clássica a ser disputada pela tordilha entre Gávea e Cristal. Doida Stella 
que terá a condução do jóquei titular do Stud Casablanca, M. B. Costa, tem 
como principais adversárias o trio de crioulas criadas pelo Haras Sayão Lobato: 
Canta Pra Mim, Eu Te Amo e Estação Top. Completam o campo da prova Fee 
Marraine, Fortaleza Digital, Grandstand, a estreante Signal Rouge, Uchakan e 
Minuto Final. 
 
O Clássico Câmara Municipal foi ganho em 2007 pelo Stud Casablanca & Cia. 
através de Tropical Mountain. 
  
Holandiano e Fever Again correm com chances provas comuns 
 



 
Fever Again volta ao Cristal 

 
Mais um potro da Geração “H” entra na pista do Cristal em busca de sua 
primeira vitória. Trata-se de Holandiano, um filho de Ibero e Baianta, por Just 
Us, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca 
em parceria com Caio Vitória. Foi bom terceiro na sua estréia e agora, mais 
aguerrido, poderá vencer. O provável favorito é True Hyrat que se colocou em 
prova clássica na sua estréia, mas tanto Arqueiro do Rio como a potranca 
Lacalandra poderão obter vitória. Completam o campo da prova Vikinco, Thesis 
Exact e Fils Sacrée. 
 
Quem reaparece no Cristal esta semana é Fever Again, depois de duas 
atuações fora do marcador na Gávea, onde não reeditou sua performance de 
Porto Alegre. Como a turma é fraca Fever Again, caso supere seus problemas 
locomotores e de hemorragia, deverá vencer. 
 
Especulações sobre os campos dos GPs Taça de Cristal (L) 
 
Definido o ranking para a terceira prova da tríplice coroa juvenil, o GP Taça de 
Cristal (L), em 1.609 metros em pista de areia, nas versões potros e potrancas, 
iniciaram as especulações sobre o campo da prova.  
 
Entre as fêmeas as duas primeiras do ranking, Honfleur (Ibero e Nhaçanã) e 
Huellas de Arena (Arambaré e Ki Mensageira), ambas de criação do Haras 
Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca, respectivamente com 



64,8 e 56,8 pontos são presenças certas. Também estão confirmadas Viola de 
Prata (37,6), Norma Legal (24,8), Impossible Star (10,0) e Invernada Grande 
(4,8). As outras quatro participantes deverão ser True Cat (6,80), Hotbetya 
(4,8), Ih Cacilda (3,20) e Big Inicência (2,40). 
 
No GP dos potros, os clássicos Speed War (64,0), Hermano Lô (52,0), e Amigo 
Roma (44,80) são os destaques. Os outros sete participantes deverão ser King 
Shu (25,60), Net Boy (24,0), Hecho A La Mano (7,20), Sublime Blue (7,20), 
Petalo de Fiato (6,40), Hastapopoulos (4,80) e Coronel Gastão (4,80). Hermano 
Lô (Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King), Hecho A La Mano (Dubai Dust 
e Hand Made, por Exile King), Hastapopoulos (Ibero e Socialite, por Choctaw 
Ridge) e Sublime Blue (Our Emblem e Jarnac, por Bright Again) foram criados 
no Haras Capela de Santana, sendo o último para o Stud Sublime 
 
Estatísticas de criadores serão decididas nas últimas duas reuniões 
 
As estatísticas de criadores, tanto a geral como a de produtos da nova 
geração, deverão ser disputadas até o último páreo da temporada. Entre os 
produtos da nova geração o Haras Capela de Santana lidera com sete vitórias, 
três à frente do Haras Ereporã. Nesta semana o Capela tem a participação de 
Holandiano e o Ereporã de Savidad e Lacalandra nos páreos de dois anos. Na 
estatística geral de produtos o líder Maluga disputa o clássico com Fee 
Marraine e Grandstand. O Capela de Santana vai com Holandiano, Fever 
Again e Doida Stella. O Di Cellius manda a raia Flor Púrpura, Flower Punk, El 
Crispi e Desert Tiger. Finalmente, o Ponta Porá contará com Olympic Feltran, 
Quemarin e Quatro-Cantos. Na estatística geral a disputa é entre Maluga (24), 
Capela de Santana (21), Di Cellius (21) e Ponta Porá (18).  
 
JCRGS divulgará esta semana handicap dos tordilhos 
 
O JCRGS deverá divulgar nesta semana o handicap do GP Governador Tarso 
Genro, o tradicional handicap de tordilhos, que será disputado no dia 28 de 
julho no Cristal, na distância de 1.609 metros em pista de areia. O tordilho 
Conde Vic (Top Size e Iracema Bela, por Roi Normand, de propriedade de 
Flávio Obino Filho e Luiz Fernando Cirne Lima) tentará o bi-campeonato. Dos 
cavalos alojados no Cristal deverão participar da prova Blessed Nugget, Doida 
Stella, Netuno, Embraceful, Bulleyes, Charlie Chan e o potro King Shu. O Stud 
Primus do Sul adquiriu em São Paulo o cavalo Il Giornalino que também 
participará da prova. O representante do Tarumã deverá ser Herr Victor e 
especula-se na vinda de Chairman atualmente em atuação na Gávea. 
  
Conheça os produtos da Geração “I” 
Foto: Vivian Baumgarten 



 
 
Com a expectativa de que a Geração “I” supere a excelente Geração “H”, o 
Haras Capela de Santana apresenta os produtos nascidos em 2009. Il Cattivo, 
nascido em 4 de setembro, é um filho de Redattore e Tropical Mountain, por 
Yagli, que está aos cuidados do campeoníssimo Hermínio P. Machado. 
Redattore venceu 6 corridas no Brasil (duas de grupo) e 9 nos Estados Unidos 
(quatro de grupo), acumulando cerca de U$ 1.800.000 em prêmios. Tri-
campeão do Troféu Mossoró de melhor reprodutor nacional produziu, entre 
outros, os ganhadores de grupo Kapo Di Tutti, Tango Uno, Real Secret, 
Notável Sureña, Ladyttore, Al Arab e Davignon. Il Cattivo é o primeiro produto 
de Tropical Mountain, ganhadora de 9 corridas entre Gávea e Cristal, sendo 4 
na esfera clássica. Tropical Mountain é ¾ irmã do multiclássico Time For Fun e 
sua mãe é irmã dos craques Top Hat e Tale Quale, ou seja, integra uma das 
melhores linhas maternas do Haras São José da Serra. 
  
Casablanca e Capela oferecem animais para venda 
 

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$ 1.200,00 
 
Fight Back (Roi Normand e Get Back, por Fast Gold) – 2005 – Vendida 
 
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, Guria Mimada (Romarin), é ganhadora de duas corridas aos três anos 
no Cristal. Seu segundo produto em idade de corrida é o já ganhador de dois 
anos Hastapopoulos (Ibero), nome certo no GP Taça de Cristal (L) no final do 
mês – 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 e do potro Hecho A La 
Mano, da atual geração, e já ganhador no Cristal, 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 
 
Os contatos poderão ser feitos com Manuela pelo telefone 51 32283744. 
 

Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 319 
Vitórias Clássicas – 86 (26,96%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 83 
 

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

 
10 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 350 
Vitórias Clássicas - 30 

 
Haras Capela de Santana – Campeão por aproveitamento  



das estatísticas de criadores no Cristal (2008) 
 

2 recordes na Gávea e 1 em Campos 
 


