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Hastapopoulos vence o GP Copa ABCPCC Regional (G3) 
 
T.Trotta 

 
Hastapopoulos superou seu companheiro Hermano Lô 

 

Três produtos da Geração H do Haras Capela de Santana alinharam para a 
disputa do GP Copa ABCPCC Regional (G3), na distância de 1.609m em pista 
de areia encharcada, com premiação de aproximadamente R$ 30 mil ao 
primeiro colocado. Hermano Lô (Crimson Tide e Yes Grêmio), líder da geração, 
era o grande favorito da prova e o animal a ser batido. Confirmada a inscrição 
de Speed War e de seu companheiro Tirano Fly, tudo levava a crer que Tirano 
Fly imprimiria ritmo forte obrigando Hermano Lô a segui-ló, o que deveria 
favorecer o seu companheiro Speed War. Nas cocheiras do Stud Casablanca o 
contra veneno foi preparado: Hastapopoulos faria questão da dianteira sem dar 
folga para Tirano Fly, enquanto Hermano Lô correria para Speed War, e 
Huellas de Arena (Arambaré e Ki-Mensageira) seria preservada para uma 



atropelada final. Dada a largada Hastapopoulos foi exigido e saltou três corpos 
a frente dos adversários, Tirano Fly não foi nem ligeiro. Assim, Hastapopoulos 
correu folgado na frente e como todo filho de Ibero agradeceu o ritmo. Cristiano 
Machado, considerado o melhor jóquei ponteiro do Cristal, estava bastante a 
vontade. Na altura dos 1.000 metros M. B. Costa notou que a parelha de Suedi 
Rodrigues seria mera figurante e saiu a caça do “coelho”. Mesmo com toda a 
sua categoria e qualidades incontestáveis Hermano Lô não conseguiu dobrar o 
seu companheiro que chegou ao disco com três corpos de vantagem, no tempo 
de 1m38s8/10, melhor do que o assinalado pelos mais velhos no GP 
Governador do Estado. Huellas de Arena ficou em quarto lugar. Hastapopoulos 
é um filho de Ibero e Socialite, por Choctaw Ridge, de criação do Haras Capela 
de Santana e propriedade da parceria Stud Casablanca e Stud Final. Obteve a 
sua segunda vitória em quatro atuações, sendo a primeira na esfera clássica. 
Hermínio Machado apresentou seu pupilo em forma soberba e merece os 
créditos da vitória. 
 
Com a vitória de Hastapopoulos, na virada dos dois para os três anos, quatro 
produtos da Geração “H” do Capela de Santana já obtiveram vitórias clássicas, 
em um total de seis vitórias. São eles: Hermano Lô, Hastapopoulos, Honfleur e 
Huellas de Arena. Herói Fon e Horcrux chegaram colocados em provas 
clássicas. Resultado excelente para uma geração composta por dez produtos.   
 
 
Conde Vic é bi-campeão do GP Governador do Estado 
T.Trotta 

 
Conde Vic chega a sua oitava vitória clássica 

 



O GP Governador do Estado Tarso Genro – Handicap de Tordilhos, na sua 
sétima edição, recebeu a inscrição de seis animais, sendo cinco deles 
estreantes no Cristal. O único corredor local era Conde Vic, ganhador da prova 
em 2010 e que tentava o bi-campeonato. Dada a largada Conde Vic não tomou 
conhecimento do ligeiro Príncipe dos Mares, favorito da prova e credenciado 
por vitória clássica em Cidade Jardim e participações nos GPs Brasil e São 
Paulo, folgando três corpos na vanguarda. O filho de Top Size sempre manteve 
boa folga na vanguarda não permitindo as aproximações do favorito e do bom 
corredor Il Giornalino. Ajustado por M. B. Costa cruzou os 1.609 metros com 
cerca de dois corpos sobre Príncipe dos Mares. O tempo foi de 1m39s, bem 
abaixo do record do próprio ganhador. Está foi a 11ª vitória de Conde Vic e a 8ª 
clássica. O ganhador é um filho de Top Size e Iracema Bela, por Roi Normand, 
de propriedade de Flávio Obino Filho e Luiz Fernando Cirne Lima. 
 
Foi a quinta vitória do Stud Casablanca & Cia no GP Governador do Estado – 
Handicap de Tordilhos, em sete edições da prova. As vitórias anteriores foram 
obtidas por Reign, Laçador e Effenberg. 
 
Grecco Sim é forfait no Clássico Peixoto de Castro 
 

 
Grecco Sim não participará do último um teste para o “Protetora do Turfe” 

 

O cavalo Grecco Sim (Christine’s Outlaw e Baianta, por Just Us, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade de Flavio Obino e Caio Zogbi Vitória) 
considerado o favorito para o Clássico J. A. Peixoto de Castro, atração da 
reunião de quinta-feira no Cristal, amanheceu na segunda-feira com febre e foi 
diagnosticado um princípio de pneumonia. Está em tratamento é não 
participará da prova clássica. Fica a dúvida se consigará recuperar a forma 
para alinhar no GP Protetora do Turfe (G3) programado para o dia 7 de 
setembro. 
  



O Clássico J. A. Peixoto de Castro já foi vencido pelo Stud Casablanca & Cia. 
em três oportunidades. Com Mucho Dinero (2002), Urucum (2010) e Gain’n 
Bright (2000), este último em distância menor do que a atual. 
 
Urucum corre o Clássico Delegações Turfísticas na Gávea 
 
O cinco anos Urucum (Torrential e Bambina Mia, criação do Haras Santa Rita 
da Serra e propriedade do seu criador e do Stud Casablanca) participará do 
Clássico Delegações Turfísticas (L), na distância de 2.100 metros em pista de 
areia, uma das provas clássicas que abrem o Festival do GP Brasil na próxima 
sexta-feira. O campo da prova, com quinze participantes, é o seguinte: Energia 
Chocolate, Coisa de Louco, Talk Show, Plaza-Toro, Scrittore, Take The Money, 
Urucum, Cântatus, Galactic Hero, Nozze Di Figaro, Stroke Around, Lay-Out, 
Impatare, Halekulani e Leste Oeste. 
 
Doida Stella deixa escapar vitória clássica 
 
A tordilha Doida Stella (Pátio de Naranjos e Estrela do Turf, de criação do 
Haras Capela de Santana e propriedade do Stud Casablanca em parceria com 
Mauro Glashester) deu impressão de que venceria o Clássico Armando e 
Carlos Alencar, disputado no dia 21 de julho no Cristal, mas ao faltarem 50 
metros foi ultrapassada por três adversárias, tendo que se contentar com o 
quarto lugar a um corpo da ganhadora Tiranny. 
 
Early Action, Fon e Fever Again nas provas comuns e especial 
 
São três as inscrições do Stud Casablanca e Cia. nas demais provas que 
compõe a programação do dia 4 de agosto no Cristal. Early Action entra na raia 
como favorita e deve obter a sua segunda vitória em Porto Alegre. Fever Again, 
aliviado no peso, participa de prova de pesos especiais em que terá que medir 
forças com os bons competidores Dalloz e Double Punk. Fon é a outra 
inscrição e sua vitória será surpresa. Outra atração é Sublime Blue, criado para 
o Stud Sublime pelo Haras Capela de Santana, que tem grandes chances de 
deixar a turma de três anos sem vitória. 
 
Nasce irmã de Hastapopoulos 
 
No mesmo dia em que Hastapopoulos vencia o GP Copa ABCPCC Regional 
(G3), sua mãe Socialite pariu no Haras Capela de Santana uma potranca da 
primeira geração do garanhão Quatro Mares (Jules). A potranca será registrada 
como Kastafiore. 
 
Hastapopoulos, Hermano Lô e Huellas de Arena deixarão o Cristal 
 



Hastapopoulos e Huellas de Arena deverão deixar o Cristal nos próximos dias 
rumo ao Rio de Janeiro, onde serão preparados para a tríplice coroa carioca. 
Hermano Lô deverá seguir para Maroñas onde participará da Polla de Potrillos 
(G1). 
 
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$ 4.000,00 
 
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 (alojado no 
Haras Capela de Santana) 
 
Reprodução 
 
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 - 325 
Vitórias Clássicas – 89 (27,38%) 

Vitórias Clássicas Cristal - 86 
 

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

 
10 recordes no Cristal 

 
Placar Capela (somente criação) 
 

Vitórias – 354 
Vitórias Clássicas - 32 



 
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 
 


