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É Campeão! É Campeão! Capela de Santana é campeão entre os criadores 
T.Trotta 

 
Grécia Azul garantiu a festa do Haras Capela de Santana e do Stud Duplo Ouro 

 
Leia no Informativo Especial tudo sobre a conquista das estatísticas gerais de 
criadores e de criadores da nova geração no Hipódromo do Cristal pelo Haras 
Capela de Santana. Com 24 vitórias (3 obtidas na última semana, sendo a 
última com Grécia Azul)  o Haras Capela de Santana igualou o número de 



vitórias do Haras Maluga e venceu no critério de desempate que é prêmios 
ganhos (se o critério fosse aproveitamento também ganharia). Di Cellius (21), 
Ponta Porã (19) e Campestre (15) ficaram nas demais colocações. Vale 
lembrar que em meados de fevereiro, faltando pouco mais de quatro meses 
para o final da temporada, o Haras Capela de Santana tinha apenas 8 vitórias 
enquanto Di Cellius (16) e Maluga (15) disputavam a liderança. A Geração “H” 
é que fez a diferença. Na estatística da nova geração o Haras Capela de 
Santana obteve a vitória com 8 triunfos, o dobro dos segundos colocados 
Cordilheira do Sul, Ereporã e Campestre. Também estão de parabéns 
Hermínio Machado fácil ganhador das estatísticas de treinadores (treinador do 
Stud Casablanca desde 1998 e ex-cabanheiro do Haras Capela de Santana) e 
Marcílio B. Costa, jóquei contratado pelo Stud Casablanca, que venceu a sua 
primeira estatística. 
 
O Haras Capela de Santana agradece a todos os profissionais envolvidos na 
vitória. Os cabanheiros Eduardo e Clóvis, os veterinários Artur Rios, Alexandre 
Schilela e Ivo Vargas, os treinadores Hermínio Machado, Flávio Matos, Genez 
Matos, Antônio Carlos Silveira e C.A. Moura, os jóqueis M.B.Costa, Douglas 
Paz e R.C. Borges, os cavalariços Ricardo, Alex, Paulo e Gildo e o veterinário 
Ulisses Carneiro, responsável pelo nascimento da maioria dos nossos potros e 
pela padreação das reprodutoras no Haras Bagé do Sul. 
  
Hermano Lô termina a temporada como o campeão 2 anos do Cristal 
 

 
Hermano Lô é o campeão dois anos no Cristal 
 

Credenciado por sua recente vitória no Clássico Leonel Faro quando congelou 
os cronômetros em 1m35s para os 1.400 metros, Hermano Lô entrou na pista 
como favorito para a versão dos machos do GP Taça de Cristal (L), mesmo 
enfrentando Amigo Roma e Speed War que haviam vencido as duas primeiras 
etapas da tríplice coroa juvenil. Amigo Roma e Petalo de Fiato saltaram nas 
primeiras posições vigiados de perto pela parelha do Stud Casablanca/Haras 
Capela de Santana formada por Hermano Lô e Hastapopoulos  (Ibero e 
Socialite, por Choctaw Ridge). Speed War corria na cerca externa para se 
aproveitar da diagonal. Na curva Hermano Lô se aproximou dos dois primeiros 
colocados e ingressou na reta final dando voz de prisão aos seus adversários. 



Nos trezentos metros finais dobrou a resistência de Amigo Roma (3º) e Pétalo 
de Fiato (2º), chegando ao disco com mais de quatro corpos de vantagem. 
Speed War e Hastapopoulos completaram o marcador. O tempo para os 
1.609m em pista de areia foi de 1m39s3/10. Genez Matos e Flávio Matos estão 
de parabéns por terem apresentado o ganhador no esplendor de sua forma 
física, e o campeão M. B. Costa esteve perfeito na condução do ganhador. 
Hermano Lô é um filho de Crimson Tide e Yes Grêmio, por Exile King, que 
chega a sua terceira vitória (duas clássicas) em cinco saídas, tendo, ainda, um 
segundo e um terceiro na esfera nobre. Hermano Lô, desta forma, repete a sua 
mãe Yes Grêmio que venceu o GP Taça de Cristal em 2002 e seu 
companheiro de coudelaria Grecco Sim, ganhador deste GP no ano passado. 
Ao vencer o GP Taça de Cristal (L) Hermano Lô conquista o título de champion 
2yo do Cristal. A próxima atuação de Hermano Lô ocorrerá no GP Copa dos 
Criadores Regional (G3) no final do mês de julho no Cristal. 
 
Com a vitória de Hermano Lô foram 15 as vitórias clássicas no JCRGS do 
Casablanca & Cia. na temporada 2010/2011. Trata-se de um provável recorde, 
o que será investigado nos próximos dias. 
 
Honfleur perde a Taça, mas é a melhor da nova geração 
 

 
Honfleur vai descansar no Haras Capela de Santana 
 

A parelha do Haras Capela de Santana/Stud Casablanca que até então havia 
vencido de dupla as três principais provas clássicas da nova geração entrou na 
raia como franca favorita para a disputa do GP Taça de Cristal (L) na distância 
de 1.609 metros em pista de areia. Antes da partida Huellas de Arena 
(Arambaré e Ki-Mensageira, por Mensageiro Alado) se boleou dentro do box 
sofrendo inúmeras escoriações e um corte na boca. No mesmo lance o jóquei 
L. G. Acosta sofreu lesão que o impediu de dirigir a potranca, que foi aprovada 
pelo serviço de veterinária. Após o larga Viola de Prata assumiu a liderança da 
prova e foi levada por seu jóquei Vagner Leal para o externo da pista. Pelo lado 
de dentro Norma Legal, True Cat e Invernada Grande eram as primeiras com a 
favorita Honfleur na quinta colocação. Fazendo uma diagonal até então inédita 
no Cristal, Viola de Prata ganhou cerca de quatro corpos e fez curva com boa 



vantagem sobre suas adversárias. Acionada por M. B. Costa Honfleur já entrou 
na reta em segundo se aproximando rapidamente da ponteira parecendo que a 
ultrapassagem era apenas questão de tempo. Sem trocar de mão durante toda 
a reta Honfleur se aproximou aos pulos e na categoria de Viola de Prata, mas 
teve que se contentar com o segundo lugar com diferença de paleta. O tempo 
foi de 1m40s1/10. A corrida de Huellas de Arena (quinta colocada) não valeu. 
Com as vitórias obtidas no Oswaldo Aranha e no Armando Hofmeister e os 
segundos no João Matas Soles e no GP Taça de Cristal, Honfleur (Ibero e 
Nhaçanã, por Clackson, de criação do Haras Capela de Santana e propriedade 
do Stud Casablanca), além de ter sido a primeira líder da geração, termina a 
temporada como a melhor dois anos do Cristal. Honfleur deverá ser levada ao 
Haras Capela de Santana onde deverá ficar até o final do ano, retornando às 
pistas em 2012. Huellas de Arena, a melhor da idade em pista de grama, por 
sua vez, deverá seguir campanha na Gávea, não estando descartada a 
permanência no Cristal para participar dos Clássicos Getúlio Vargas, Público 
Turfista e Luiz Fernando Cirne Lima na pista de grama do Cristal. 
  
Grecco Sim carimba o passaporte para o “Protetora 2011 
 

 
 

O alazão Grecco Sim (Christine’s Outlaw e Baianta, por Just Us, criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade de Caio Vitória e Flavio Obino) que 
depois de vencer com extrema facilidade as duas primeiras etapas da tríplice 
coroa gaúcha, deixou escapar o título nos últimos metros do GP Derby 
Riograndense em noite de pouca inspiração de M. B. Costa, voltou a pista na 
última quinta-feira, participando de pesos especiais na distância de 1.820m,em 
pista de areia. Era a oportunidade de medir forças com os mais velhos com 
vistas a participação no GP Protetora do Turfe (G3) no mês de setembro. A 
prova só não tinha o nome de clássico, pois reunia Don Macanudo, Boa Praça, 
Good Feeling e Tonton Macoute que estão entre os melhores fundistas do 
Cristal. Grecco Sim, sempre espontâneo, assumiu a vanguarda após a partida, 
mas na altura dos 1.500 metros foi ultrapassado por Satchmo. Não aceitou a 



briga eficou dois corposatrás separado por cerca de dez corpos dos demais 
participantes. Na altura da seta dos 1.000 metros finais, quando sentiu a 
aproximação dos adversários, M. B. Costa lhe deu rédeas e o filho de 
Christine’s Outlaw foi resoluto para a primeira posição. Na reta, sem ser exigido 
por seu jóquei, manteve sempre boa folga, chegando no disco com cerca de 
dez corpos na frente dos seus rivais, com Don Macanudo na segunda posição. 
Grecco Sim, que deu vantagem no peso para seus adversários, passou no 
primeiro teste para o GP Protetora do Turfe. Sua próxima exibição deverá 
ocorrer no Clássico J. A. Peixoto de Castro, em 2.200 metros, no início do mês 
de agosto. O tempo para a distância foi de 1m53s7/10. Hermínio Machado 
apresentou o alazão em excelente forma. 
 

Doida Stella fatura mais um placê clássico 
 
A tordilha Doida Stella finalizou na segunda colocação, a um corpo da 
vencedora, no Clássico Câmara Municipal (1.500 metros em pista de areia), 
disputado no dia 23 de junho último no Cristal. A tordilha, filha de 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, chega, assim, a sua décima sétima colocação clássica, sendo que 
em doze oportunidades ficou entre a segunda e a terceira colocação. A 
vencedora foi Eu Te Amo que marcou o tempo de 1m32s7/10 para a distância. 
 
Conde Vic busca oitava vitória clássica no “Profissionais do Turfe” 
 

 
Conde Vic busca mais uma vitória nobre 

 



O destaque da programação da próxima quinta-feira no Cristal é o Clássico 
Profissionais do Turfe, na distância de 1.500 metros em raia de areia. O 
tordilho Conde Vic (Top Size e Iracema Bela, por Roi Normand, de propriedade 
de Luiz Fernando Cirne Lima e Flávio Obino Filho) entra na pista como favorito, 
mas terá que enfrentar o bom corredor Jettie, que deixou excelente impressão 
na sua estréia em Porto Alegre. Outro corredor no campo da prova a ser batido 
é PTGualicho. Completam o campo da prova Oligarca Gaúcho, Satcmo e 
Faceiro. Conde Vic corre em busca de sua oitava vitória clássica. Hermínio 
Machado e M. B. Costa, os homenageados do dia (ganhadores das 
estatísticas), são os responsáveis pelo belo tordilho. 
 
O Stud Casablanca & Cia já venceu o Clássico Profissionais do Turfe com 
Cacique Caue em 2001. 
 
Geração H garante título da estatística e aproveitamento de 100% 
 
A Geração “H” garantiu para o Haras Capela de Santana o título da estatística 
de criadores da nova geração com oito vitórias, o dobro do segundo colocado. 
Outro dado que merece destaque é que todos os dez potros que integram a 
geração estrearam aos dois anos (Hermano Lô, Honfleur, Huellas de Arena, 
Hastapopoulos, Hecho A La Mano, Herói Fon, Horcrux, Hi-Five, Holondiano e 
Hisoriadeamor), somando-se a eles Sublime Blue, criado para o Stud Sublime. 
O percentual de 100% de produtos corridos aos dois anos também mercê 
festejos. 
 
Nas provas comuns a atração é Early Action 
 
Na semana passada Holandiano voltou a produzir boa corrida finalizando na 
quarta colocação entre os produtos de dois anos sem vitória. Historiadeamor e 
Fon terminaram descolocados. Eutedareiocéu na Gávea foi bom terceiro lugar. 
 
Nesta semana o destaque é a estréia no Cristal da tordilha Early Action 
(Inexplicable) que defenderá os interesses de Luiz Fernando Cirne Lima e 
Flávio Obino Filho. Trazendo colocações de Cidade Jardim e uma colocação 
clássica no Tarumã pode estrear com vitória. Também estão anotados Fever 
Again e Guria Mimada. 
 
 
 

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 (última semana 
no Cristal) 
 
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), com colocação em prova black type – 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 Bárbara pelo telefone 51 32283744. 
 

Placar Casablanca & Cia 
 

Vitórias - 322 
Vitórias Clássicas – 87 (27,01%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 84 
 

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

 
10 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 353 
Vitórias Clássicas - 31 

 
Campeão da estatística geral de criadores no Cristal (2011) 

Campeão da estatística de criadores da nova geração no Cristal (2011) 
Campeão por aproveitamento  



das estatísticas de criadores no Cristal (2008) 
 

2 recordes na Gávea e 1 em Campos 
 


